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1.SARRERA:  

Unitate didaktiko hau hasteko judoari buruzko informazio laburrarekin hasiko dugu, egia 

da judoa entzuterakoan denoi datorkigula burura traje zuriz jantzitako jendea borrokan, 

baina gehiengook ez ginen gai izango judoa eta beste arte martzialak ezberdintzeko.  

Judoa gaur egun ezagutzen den bezala borroka kirol bat da eta kirol honen helburua 

aurkaria lurrera botatzea edo lurrean denbora jakin bat immobilizatuta izatea dela esan 

daiteke. Hala ere, hauek kirola azkar ulertzeko oinarrizko arauak dira, judoak bere 

konplexutasun maila baitauka baina unitate didaktiko hau egiteko oraingoz informazio 

honekin nahikoa izan denez ez da bertan askoz gehiago sakonduko.  

Judoa 1882.urtean Japonen sortutako kirola da, Jirgoro Kano izeneko pertsonak sortu 

zuen eta hasiera hasieratik izan du pertsonaren hezkuntza edo garapen prozesuarekin 

erlazioa. Judo hitza, bi hitz ezberdinez osaturik dago, “ju” hitzak malgutasuna du 

esanahi moduan eta “do”k ordea bidea esan nahi du, beraz malgutasunaren bideari 

buruzko mezua dauka izenean. Nola bestearen indarraren aurka ez joateko mezua, 

aurkariaren indarra gure indarrarekin gehitzeko mezua helarazten du judo hitzaren 

etimologiak.  

1964. urtean judoa kirol olinpiko izatera pasatu zen eta gertakizun honek bilakaera 

izugarri batean barneratu zen kirol hau gaur egun arte. Gaur egun, mundu guztitik 

praktikatzen den kirol bat denez eta lan honetan egingo den proposamena lehen 

hezkuntzako 5 eta 6. mailako haurrentzat diseinatutako unitate didaktiko bat izango da.   

• Nola planteatu dezakegu judoa heziketa fisikoko saioetan egin ahal izateko?  

• Zein onura du judoa egiteak heziketa fisikoan?  

• Ba ahal dago erreferentzia akademikorik judoa egiten justifikatzen duenik?  

Galdera hauei erantzuna ondorengo atalean ematen saiatuko gara eta era berean nola 

eta non barneratu genezakeen heziketa fisikoko saioetan planteatu ahal izateko.  

2. JUSTIFIKAZIOA:  

 Atal honetan judoa zergatik aukeratu dugun azalduko dugu eta honez gain aurreko 

atalean aipatu ditugun galderei erantzuten saiatuko gara, adibidez zeintzuk diren judoa 

egitearen onurak eta judoa egitea gomendatzen duten erreferentzia akademikorik 

badagoen aztertuko da.  
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Justifikazioari hasiera emateko eta honekin batera, hezkuntza eremuan gaudenez, 

zuzentasun bati egokitzeko lehengoko aipamena gure ustetan curriculumak izan 

beharko luke, irakasle orok kontuan izan beharreko jarraibideak bertan biltzen 

baitira.Baina nola justifika genezake judoa curriculuma haurrean izanda?  

Curriculum dekretuan ikasleak garatu beharreko konpetentziak lirateke bertan aztertu 

beharko genukeen lehendabiziko aspektua. Horregatik konpetentziei dagokienez, judoa 

konpetentzia motorra kontuan hartuta justifikatzea da egokiena zein zuzenena. 

236/2015 dekretuaren arabera ondoren azaltzen diren osagaiak ditu oinarrizko 

konpetentzia motorrak:  

1. Jokabide motor autonomorako gaitasun eta trebetasun fisikoak lantzea, eta 

horretarako, ohikotasunez egitea, banaka nahiz taldean, jarduera fisikoak, 

ludikoak eta kirolak, ongizate pertsonala eta soziala bermatzeko.  

2. Jokabide motorra erabiltzea norberaren kultura-nortasuna sendotzeko, herriaren 

balioak indartzeko, eta kulturartekotasuna eta intrakulturalitatea onartu eta 

balioesteko.  

3. Gorputza naturaltasunez edo intentzioz erabiltzea komunikatzeko eta sormena, 

afektua eta ulermena adierazteko.  

4. Eguneroko bizitzan modu kontzientean barneratzea jarduera fisikoaren 

adierazpen guztiak, osasuna osotasunean zaintzeko eta hobetzeko eta bizitza 

orekatua izateko osagai ezinbestekoa den aldetik, eta hari lotutako alderdi 

intrintsekoak eta estrintsekoak identifikatzea.  

Bestalde, dekretuan oinarrizko konpetentzia motorrak ondorengo helburuak izan behar 

dituela zehazten da:  

1. Hautemate-gaitasunak eta ahalmen motorrak aztertzea, nork bere 

buruarenganako konfiantza eta norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako 

onuragarria izan dadin.   

2. Trebetasun eta ahalmen fisikoak garatzea, haurren eboluzioprozesuarekin 

bat, jolasa erabiliz, oinarrizko baliabide den aldetik.   

3. Problema motorrak ebazteko printzipioak eta arauak ezagutzea, hautatzea 

eta aplikatzea, jarduera fisikoak, kirol-jarduerak eta arte- eta adierazpen-

jarduerak praktikatzean eraginkortasunez eta autonomiaz aritzea, ahalegina 

erregulatuz, dosifikatuz eta balioetsiz, eta norberaren aukeren eta 

zereginaren nolakotasunaren arabera maila jakin batera iristea nork bere 

buruari ezartzen dion eskakizunean.   

4. Euskal Herriko eta beste kultura batzuetako jolas-tradizioak, jarduera fisikoen eta 

kirol-jardueren tradizioak nahiz adierazpen-tradizioak ezagutzea, haien balioak 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


4 

Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0  Internacional License.  
   

   

errespetatzeko eta balioesteko, jolas eta adierazpen tradizionalak eta herrikoiak 

praktikatuz.   

5. Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpen-bitartekoen berri jakitea, modu 

estetikoan eta sortzailean landuz, haiek sentitzeko, bizitzeko eta onartzeko, eta 

mugimendu propio baten bidez pertsonalizatzeko.   

6. Jarduera fisikoa neurriz eta maiz egitearen garrantzia balioestea, 

norberarekiko nahiz besteekiko erantzukizunezko jarrera erakusteko, eta 

ariketa fisikoak, higieneak, elikadurak eta jarrera-ohiturek osasunean 

dituzten eraginak aintzat hartzea.   

7. Jarduera fisikoetan parte hartzea, besteekin batera talde-harremanak 

sustatzen dituzten proiektuak garatuz, eta aisia-kultura aberasgarri baten 

oinarriak eraikiz.  

Kontuan izanda aipatu berri ditugun hauek konpetentzia motorraren helburu orokorrak 

direla eta hauetatik gure proposamena burutuaz, 4 gutxienez lantzen direla 

(negritaz agertzen direnak), unitate didaktikoa justifikatzeko baliagarri da irizpide hau.   

Bestalde curriculumarekin jarraituta, bertan oinarrizko zehar konpetentziak ere ageri 

dira, hauek lehen hezkuntza zein bigarren hezkuntza osoan zehar garatuz joan 

beharreko konpetentziak direlarik:  

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia.  

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  

3. Elkarbizitzarako konpetentzia.  

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  

5. Izaten ikasteko konpetentzia  

Lan honetan proposatzen den esku-hartzean zehar lehen azpimarratutako lau 

helburuak zein zeharkako bost konpetentziak garatzea zein eskuratzean ipiniko da 

fokua. Hori dela eta, gorputz hezkuntza ikasgaiaren oinarri den konpetentzia motorrean, 

honen barruan kokatzen diren helburu orokorretan eta gizartean integratzeko zein 

herritar duin eta kritiko bat izateko eskuratu beharreko zehar konpetentzietan oinarritu 

gara.  

Konpetentziak eta curriculum dekretua alde batera utzita, hautaturiko gaiaren eta 

eginiko proposamenaren justifikazioa hainbat adituren aipu ezberdinetan oinarrituz 

jarraituko dugu. Azken finean, gure lana defendatzeko iturri esanguratsuak izatea 

garrantzizkoa izango baita  
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Judoak, jarduera fisikoa egiteko kirol proposamen moduan bere indar-gunea bai haurren  

sozializazioan, hezkuntzan  eta baita norbanakoaren  balore etiko eta moralen 

garatzean dauka. Honela, laguntasuna, borroka sena, irabazten ikastea eta ezarritako 

arauak errespetatzea bezalako kontzeptuak landu daitezke. Ikuspegi hezitzaileak 

helburu hezitzaile pedagogikoak garatzen lagunduko digu, albo batera utziz leia helburu 

dituzten praktikak, guzti honek motrizitatea aintzat hartzen duen eta ikaslea protagonista 

bezala planteatzen duen hezkuntzara bideratutako praktika batera gerturatzen gaituen 

(Jurado, 2005)  

Gure espezialitateak, heziketa fisikoak, daukan elementuetako bat mugimenduaren 

bitartez hezten laguntzen duela da, judoak beraz, besteak beste, harremanak, 

baloreak, ezaugarri fisikoak zeharka lantzea, gaitasun koordinatiboa eta adimen motorra 

lantzeko aukera eskaintzen du.   

Guzti honekin eta Blazquezek dioskuna kontuan hartuta, judoa kirol hezitzailea eta 

heziketa fisikoko saioak bideratzeko baliabide egokia dela esan genezake:  

Kirol hezitzaileak gaitasun motor eta psikomotoreak garatzea ahalbidetu behar du, beti 

nortasunaren aspektu afektibo, kognitibo eta alderdi soziala kontuan hartuta gizakion 

garapena helburu izanik (Blazquez, 1995).  

Judoa ez da kirol oso famatu edo ezaguna, gizartean dauden beste kirol batzuekin 

alderatuz, haurrek proposamen berritzaile eta ezezagunei orokorrean erantzun 

positiboa ematen diete, haurraren jakin-minak esperimentatzera eramaten dielako. 

Beraz, haurraren garapen integrala eta ongizatea bideratzeko asmotan, haurren jakin-

mina eta judoak dituen ezaugarri hezitzaileak eta arlo motorrean ematen digun 

mugimendu eta gaitasun ezberdinen garatzeko aukera kontuan izanda baliabide ezin 

hobea izan daitekeelakoan gaude.    

Motrizitateari dagokionez, zeharka gaitasun fisikoak lantzeaz gain, erresistentzia, 

indarra, abiadura eta malgutasuna, judoa egiterako orduan gaitasun motor kualitatibo 

edo koordinatiboak ere espresuki lantzen dira. Koordinazio orokorra zein 

ataletakoa, oreka, gorputz eskema eta espazio denboraren egituraketa era 

naturalean lantzen dira. Guzti honi adimen motorraren lanketa gehitu behar zaio, 

judoan aspektu honek hartzen duen garrantzia berebizikoa baita. Bertan, besteen 

mugimenduak kontutan hartu eta hauei erantzun egokiak eman behar zaio, besteen 
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eta norberaren mugimenduen pertzepzioa kontutan izanda ahalmen taktiko eta 

estrategikoak sortzeko ahalmena sustatuz.  

Honekin erlazionaturik, bi eta sei urte tarte ingurua momentu oso garrantzitsua da 

haurraren garapenean, bertan oinarrizko gaitasun motorrak garatzen direlako  judoaren 

erabilera adin tarte horretatik hastea egoki ikusten da. Gaitasun hauek garatzen 

laguntzeko kirol honen bitartez, lekualdatzeak, oreka, heltzeak, erorketak eta gaitasun 

konposatuak garatzeko aukera izango luketelarik haurrek (Ruiz, 2001).  

Carratalak (2000) ordea, ondorengo taulan agertzen den moduan, sei eta zortzi urte 

bitarteko tartea ikusten du oinarrizko gaitasun motorrak garatzeko egokien. Honez gain, 

lehen hezkuntzako ondorengo lau urteetan judoko gaitasun motor espezifikoak 

garatzeko adina dela aipatzen du.  

  
  

Askotan heziketa fisikoko saioetan gaitasun ezberdinak lantzeko konexiorik gabeko 

ariketak erabiltzen dira eta gaitasun bat eta bestearen arteko garapenean ez da inolako 

erlaziorik ikusten. Judoa jorratuz gaitasun ezberdinen arteko lotura dago, gaitasun 

ezberdinak uztartuz egoera erreal batek dakarkigun arazo ezberdinak ebazteko 

baliabide apart bihurtu daitekeelako (oreka, koordinazio orokorra edo atalena).  

Judoan indarra gaitasun garrantzitsua dela esan genezake, egia da oinarrizko gaitasun 

fisikoen lanketa espezifikoa egitea ez dela Lehen hezkuntzako helburua baina bai hauek 

identifikatu eta zeharkako lana egitea. Gaitasun fisikoen zeharkako lanketa kontutan 

hartuz, Juradok (2003) honako proposamena luzatzen du.   
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Judoaren justifikazioak  hezkuntza mailan alor afektiboa lantzen duen aspektu 

garrantzitsu bat du, “cuerpo a cuerpo” deritzon moduko egoerek indarra transmititzeaz 

gain, alor afektibo eta emozionala transmititzeko aukera baitauka. Guzti honek ikasleak 

era global batean aberastea laguntzen du, gainera hauen hezkuntzaren eraikuntza 

orekatu batera bideratzen duelarik.  

Hezkuntza mundura gerturatuz gero, Arenas Basterrak (2016) ondorengoa aipatzen du; 

lehen hezkuntzan zehar judoa praktikatuz gero haurren osasun eta hezkuntzarekin 

erlazioa izango luketen ondorengo onura fisiko, psikologiko, sozialak edukiko 

lituzketela:  

• Oinarrizko gaitasun motorren garapena ahalbidetzen du.  

• Lokomozio aparatuaren garatzea ahalbidetzen du.  

• Haurraren oreka eta koordinazioa garatzen du.  

• Norbera ezagutzen eta gorputza kontrolatzen erakusten digu.  

• Tolerantzia eta autokontrola garatzen ditu.  

• Pentsamendu taktikoa estimulatzen du. kirolaren azkartasunak haurrei 

behartzen ditu erabaki azkar eta eraginkorrak hartzera egoera ezberdinetan 

zehar.  

• Balore prosozialak transmititzen ditu, adibidez: errespetua, motibazioa, 

autoestimua,  hezkuntza, laguntasuna, solidaritatea, talde-lanean aritzearen 

garrantzia, esfortzuaren balorazioa.  

• Kontaktu fisikoarekiko beldurra galtzen laguntzen du.  

• Gorputzaren bidezko espresioa gauzatzen laguntzen du.  

• Norbanakoaren konfiantza sortzen laguntzen  du.  

• Kontzentrazioa handitzen da.  

• Sormena estimulatzen du.  

• Autoestimu eta autokontrola hobetzen du.  

• Erlazio pertsonalak garatzen laguntzen du.  

Horrez gain, judoa heziketa fisikoko saioetan lantzeko ideia ez dugu guk lehendabizikoz 

eduki, ideia hau penintsulako beste zenbait tokitan ere martxan jarri da. Esate 

baterako Vicente Carratalaren eskutik Torrent Valentziako herrian eman zen eta baita 

Espainiako beste zenbait  lekutan ere (Torrent, primer municipio de España en firmar el 

proyecto ‘Judo en la Escuela’, 2017).  

Amaitzeko, judoak betidanik hezkuntzarekin harreman zuzena izan duela 

azpimarratu beharra dago. Bere sortzaile izan zen Jigoro Kanok sentsibilizazio handia 

izan zuen hezkuntza komunitatearekin. Gainera, Japoneko hezkuntza ministroaren 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


8 

Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0  Internacional License.  
   

   

aholkulari izan zen eta bertako hezkuntzako bigarren hezkuntzan heziketa fisikoa 

lantzeko programa bezala judoa txertatzea lortu zuen.  

Gaur egun ezagutzen dugun judoa errendimendura bideratuta dagoen arren, sortu 

zenean pertsonaren  osotasuna lantzeko baliabide gisa sortu zen. Beraz, ikuspegi 

hau kontutan hartuta eta errendimendua eta balorazio kuantitatiboak alde batera utzita, 

pertsona helburu duen praxi batean murgiltzen bagara, justifikazio paregabea 

aurkitu lezake lehen hezkuntzako esparruan.  

Justifikazioaren atala amaitzeko modurik egokiena Jigoro Kanok egin zuen 

proposamen baten bidez dela iruditzen zaigu (Kano, 1889):  

“Gorputz eta espirituaren erabileran eraginkortasun handiena lortzea da helburua 

ahalik eta esfortzu txikiena eginda, guzti honek ongizatea eta elkarren arteko 

onurara bideratua izan behar duelarik”.  

Hitz hauek Kanok ez zituen soilik judoaren esparrurako mugatu nahi, bere 

proposamena bizitzaren alor guztietara zabaldu zitekeelakoan zegoen eta gainera 

teknika hobetzeko baliabide gisa ere erabil zitekeela zioen (Villamon, 1997).  
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3. SEKUENTZIA DIDAKTIKOAREN LABURPEN ESKEMA:  
  

JUDOA, jolasa eta borroka pertsona eraikiz  

LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA; 5 eta 6. Maila  

 

Unitate didaktiko honetan judoari buruzko lanketa egingo da, bertan jolas eta ariketa 

ezberdinei esker Japonian jatorri duen kirol honetara gerturatzea egingo da 6 

saioetan zehar.   

Curriculumean oinarrituz eta konpetentzietan bereziki, ondorengo konpetentziak 

(OK) landuko lirateke unitate didaktiko honekin(236/2015 dekretuak dioena):  

1. Hizkuntza eta komunikazio konpetentzia  
2. Matematikarako konpetentzia  
3. Teknologia konpetentzia  
4. Gizarte edo herritartasun konpetentzia  
5. Konpetentzia motorra.  

Helburu orokorra konpetentzia orokorra lantzea izango litzateke.  

Oinarrizko zehar konpetentziak (ZK):  

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia.  
2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  
3. Elkarbizitzarako konpetentzia.  
4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  
5. Izaten ikasteko konpetentzia  

 

• Gorputzarekin komunikatzen ikastea.  
• Gaitasun motor kualitatiboak garatzea: koordinazio orokorra, oreka, gorputz 

eskema, espazio denbora egituraketa.  

• Gaitasun fisikoen zeharkako lana burutzea.  
• Besteenganako eta jarduerarekiko errespetua  adieraztea.  
• Joko arauak ulertu eta betetzea.  
• Lagunekin eta errespetuz judo saioan parte hartzea.  
• Lagunartean kirola egiteaz gozatzea.  
• Emozio ezberdinak bizi eta identifikatzea.  
• Judoko 2 erorketa ikastea.  
• Judoa ikasteko eta hobetzeko gai garela ikastea.  
• Jokoen bitartez judoko mugimendu ezberdinak ezagutzea.  
• Lurreko 2 immobilizazio ikastea.  
• Desoreka zer den ikastea.  
• Zutikako 2 teknika ikastea.  
• Judoko markagailua erabili kirolaren barne logika ulertzea.  
• Arbitro, kirolari eta markagailu lanen rol ezberdinak ezagutzea.  
• Era kooperatiboan eta autonomoan judoa egitea.  
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1. multzoa. Arlo guztietan komunak diren oinarrizko zeharkonpetentziekin 

lotutako edukiak  

1. Harremanak eta komunikazioa lantzea (enpatia eta asertibitatea).   

2. Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean aritzea.   

3. Gatazkak kudeatzea.   

4. Norberaren gorputza erregulatzea.   
2. multzoa. Norberaren ezagutza eta kontrola.  

1. Mugimenduari lotzen zaizkion elementu organiko eta funtzionalak deskubritzea. 

Norberaren gorputzaren kontzientzia hartzea, tentsioarekiko, erlaxazioarekiko 

eta arnasarekiko harremanean. Norberaren gorputzaren eta gainerako 

pertsonen gorputzaren errepresentazioa.   

2. Nolabaiteko zailtasuna duten mugimenduak egitea nagusiak ez diren gorputz-

atalekin.   

3. Oreka estatiko eta dinamikoa egoera konplexuetan.   

4. Espazio-denbora antolatzea ekintza eta egoera motor konplexuetan.   

5. Efizientzia eta sormenez egokitzea trebetasun motorren erabilera, gero eta 

zailtasun handiagoko jardun-testuinguruetara.   

6. Ahalmen fisiko eta motorrak, mugitzeko ekintzaren oinarrizko osagai diren 

aldetik  

3. multzoa. Gorputz-adierazpena eta komunikazioa.  

1. Gorputzaren adierazpen- eta komunikazio-erabilerak balioestea.   

2. Gorputzaren bidezko komunikazioa dakarten egoeretan parte hartzea eta 

egoera horiek errespetatzea.   

4. multzoa. Jarduera fisikoa eta osasuna.  

1. Lesioak ekiditzea ariketa fisikoa egitean. Beroketak egitea, esfortzuak neurtzea 

eta errekuperazioa zaintzea.   

2. Segurtasun-neurriak hartzea ariketa fisikoa egitean, ingurunearekiko 

harremanean   

5. multzoa. Kultura motorra: aisia eta denbora librerako hezkuntza.  

1. Jolas eta kirol motak. Jolasak eta kirolak egitea, euskal herri-kirolak barne, 

modalitate askotarikoak eta gero eta zailtasun handiagokoak.   

2. Jolasaren oinarrizko estrategien erabilera egokia: lankidetza, aurkaritza eta 

lankidetza/aurkaritza.   

3. Euskal Herriko eta beste kultura batzuetako herri-izaerako kirol, dantza eta jolas 

tradizionalak egitea eta ikertzea.   

4. Jolaseko arauak, jarraibideak, estrategiak eta haietan parte hartzen duten 

pertsonak onartzea eta errespetatzea. Joko garbiko kode bat egitea eta 

betetzea.   

5. Norberaren eta taldearen ahalegina balioestea jolas eta kirol mota guztietan, 

preferentziak eta aurreiritziak alde batera utzita.   

6. Jolasari eta kirolari balioa ematea, gozatzeko, harremanak izateko eta 

aisiadenbora gogobetez erabiltzeko modua diren aldetik.   

7. Norberaren nortasunaren eta kulturaren ezaugarriak errespetatu eta eskolan 

izandako bizipenak balioestea.   
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1. Agurra eta agurraren garrantziaren azalpen eta exekuzioa.  

2. Ikaslean korrika hastean dira eta elkar gurutzatzean txokala egiten dute.  

3. Ikaslean korrika hastean dira eta elkar gurutzatzean “kumi kata” (judoan dagoen 

heltzeko modua) praktikatzen dute, ikaslearen esku ona lepo ingurura doa eta 

bestea mahukara.  

4. Animalien joan etorriak (lekualdatzeak): txakurra, barraskiloa, karramarroa, 

pinguinoa…  

5. Ushiro ukemi azalpena (atzerako erorketa).  

6. Ushiro ukemi praktikatzea sekuentziazio bidez (atzerako erorketa).  

7. Txakurraren jokoa+ ushiro ukemi  

8. Zenpo kaiten ukemi azaldu (aurrerantz zilipurdia eginaz erorketa)  

9. Zenpo kaiten ukemi sekuentziazioa (aurrerantz zilipurdia eginaz erorketa).  

10. Txakurraren jokoa+ zenpo kaiten ukemi  

11. Zaldunaren teknikaren azalpena, tate shio gatame  

12. Zalduna praktikatu  

13. Karramarroa eta pinguinoaren jokoa+zalduna  

14. Kroisant azaldu, yoko shio gatame  

15. Kroisant praktikatu  

16. Karamarroa eta pinguinoa+kroisant  

17. Lurreko borrokaren azalpena  

18. Lurreko randori (borroka)x3  

19. Agurra eta ikasitakoaren hausnarketa.  

20. Futbol judo  

21. Desoreka zer den azalduko da.  

22. O uchi gari azalpena  

23. Uztaiekin o uchi gari  

24. Stop+o uchi gari  

25. O gohi azalpena  

26. Stop+o goshi  

27. Randori zutik 2’x3  

28. Randori lurrekoa 2’x3  

29. Sumo jokoa, kaleratuak lurreko judo egiten dute bikoteka  

30. Judoken korrua, kaleratuak lurreko judo  

31. Randori zutik+lurrean (1,5’x3)  

32. Luzaketak   

33. Hirukoteka, 2 borrokatu 1 arbitro (1,5 ‘x4)  

34. Arbitraia arauak  

35. Puntuazio azalpenak  

36. Erlaxazioa 3  

37. Judo kooperatiboa tabletaren dinamikaren bitartez 5eko taldeetan: 2 haur 

borrokan, 2 haur tabletarekin eta 1 arbitratzen.  

38. Masajea   
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Ebaluaketa zuzeneko behaketa bitartez egingo da, irakasleak saioetan zehar 

jasotako informazioa saio ondoren behaketa koadernoan erregistratuko du. 

Honela, unitate didaktikoa amaitzean ondorengoa ebaluatuko da.   

• Jardueretan eta saioetan errespetuz eta arauen barruan jolastuz parte hartzen 

du.  

• Saioetan zehar erorketa, desoreka eta teknikak ezberdinak ulertzen, 

barneratzen eta egiten ditu.   

• Bakoitzaren gaitasunak kontutan izanda hobetzeko gogoa eta inplikazioa du.   
• Emozio ezberdinak identifikatzen eta erregulatzen ditu.   
• Judoko barne logika ulertzen du.  
• Rol ezberdinak identifikatzen, esperimentatzen eta adierazten ditu.  

 

 Konstruktibismoa hartzen da oinarri moduan, haurra eta irakaslearen laguntzaz 

bere jakintza eraikitzen doa. Jolasa ikas baliabide gisa erabiltzen da, azalpen 

baten ostean keinu teknikoak barneratzeko erabiliz.  

 Aipatzekoa da prozesuaren izaera globala, jolasaren erabilpena jarduera 

guztietan, Ikasketa praktikoak eta esanguratsuak.  

o Praktikan erabilitako estrategia : mixtoa  

o Irakaskuntzako teknika : Indagazioa eta aurkikuntza  

o Irakaskuntzako estiloa : aginte zuzena & lan kooperatiboa, esplorazio 

librea, arazoen ebazpena.  

 

Instalakuntzak  

 Gimnasioa  

 Tatamia  

Materiala  

 Musika aparatua  

 Uztaiak  

 Kronometroa  

  

  

 

6 Saio   

Neguan izan daiteke aukera ona, 

eguraldia kaskartzen denean 

proposamen egokia izan daiteke 

ezohiko jarduera bat delako eta 

gimnasio barruan egiteko ekintzak 

direlako.  

SAIOAK :  

1. Sarrera (Erorketak)  

2. Ne waza (lurreko judoa) 3. 

Tachi waza (zutikako judoa)  

4. Judo saioa.  

5. Judoa ulertzen (3 aldagaiak)  

6. Judo kooperatiboa  

  

Orain arteko taula honetan unitate osoaren laburpen eskematiko bat burutu da Modu 

horretan, irakasleak proposamena burutzerakoan, lantzen diren, konpetentziak, 

edukiak, jarduerak, bilatzen diren helburuak, erabiliko diren, material, instalakuntzak, 

metodologia eta ebaluaketaren inguruko oinarrizko kontzeptuak argi izan ditzan erabil 

dezake.  

Lanean zehar, batez ere saio bakoitzaren taulen inguruko kontzeptuak  hobeto ulertzeko 

ondorengo nomenklatura erabiliko da:   
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OK+zenbakia: Diziplina barruko konpetentziak, ondoan laburpen eskeman 

azaltzen den zenbakiarekin erlazionaturik.  

ZK+zenbakia: Zehar konpetentziak, ondoan laburpen eskeman azaltzen den 

zenbakiarekin erlazionaturik.  

EM+zenbakia+zenbakia: Eduki multzoa zehaztuko da eta ondoren bertako 

eduki zehatza.  

4. IKESLEGOAREN EZAUGARRI PSIKO-SOZIO-FISIKOAK:  

Ikasleak lehen hezkuntza osoan zehar ezaugarri psiko-sozio-fisikoak garatze prozesuan 

aurkitzen dira, eta honek, ikaslearen nortasunean ez ezik, bizitza guztian eragiten du. 

Ondorioz, hirugarren zikloko ikasleek jasaten dituzten aldaketak zerrendatuko dira 

ondorengo orrietan zehar.  

4.1. Nerabezaroan murgiltzea  

Garai honetan, umeek, beraien, gizon-emakumea bilatu nahi izaten dute, eta zer nolako 

gizon-emakume izan nahiko luketen belatu nahi izaten dute.  

Nerabezaroan sartzeko prozesuaren hasiera, hormonen aldaketan gertatzen da. Honek, 

ikasleen hazkuntza prozesua azkartuko du, eta beraien genitalen prozesua ere azkartu 

egingo da.  

Nesketan, ahots aldaketa ematen da, eta horrekin batera, bularren hazkuntza ere 

nabarmentzen da. Hasiera batean, genitaletan, ile pubikoa agertzen da, eta aurrerago, 

gorputz osoan, ilea ateratzen hasiko da.  

Hazkuntza, mutilena baino bi urte lehenago gertatuko da, eta honekin batera, 

gorputzeko gantzaren handipena eta pelbisaren zabalkuntza gertatuko dira. Genitalak, 

tamainaz handituko dira, eta horrekin batera, 11-12 urterekin alegia, lehen aldiz hilekoa 

jaitsiko zaie.  

Mutiletan berriz, ahotsaren aldaketa gertatzeaz gain, barrabilen hazkuntza ematen da, 

eta horrekin batera genitalen hazkuntza ere ematen da.  

Garai honetan, ikasleen sorbalden zabalkuntza emango da eta hezurduraren 

handipena gertatuko da, baita masa muskularrarena ere.  
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Ikasleak, ezingo dute gorputza lehen bezala kontrolatu, orain, handitu egin direnaren 

ondorioz, eta honekin batera, pisua ere handitu egin baitute. Ahotsa kontrolatzea ere 

zaila izango da. Momenturen batea, beraien gorputzekin, ez dira batere gustura 

sentituko, eta honek, umeen aldaketak gordetzea ekar dezake.  

Mediatik alde egiten duten ikasleak, lotsa handia erakuts dezakete besteen aurrean. 

Mutiletan, adibidez, gorputzaren garapen azkarra, ontzat ematen da, horrela, hainbat 

arlotan, beraien gaitasuna erakuts baitezakete. Nesketan berriz, argaltasuna gizarteak 

inposaturiko eta haurrengan jada barneratuta dagoen ezaugarri positibotzat hartzen 

denez elikadurarekin arazoak sor daitezke.  

4.2. Garapen psikologikoa  

4.2.1. Pentsamendu formala  

Hasteko, ikaslearen garapen psikologikoa dago, non bertan, pentsamendu formala 

garatzen hasten diren.  

Estadio honetan, ikasleak, aurretik zituzten pentsamendu motak aldatzen joaten dira, 

eta orain, pentsamendu formalerako bidea egiten dute. Honek, 10-12 urte bitarteko 

ikasleei, autonomia gehiago emateaz gain, arrazonamendurako gaitasuna ere ematen 

die.  

Aldaketa kognitiboak ere ematen dira, adibidez, pentsamendu abstraktua agertzen da, 

eta honi esker, errealitatean gertatu ez den zerbaiti buruz arrazoitzeko aukera ematen 

die. Hemendik aurrera, pentsatzeko garaian, ez dute zertan esperientzian zentratu 

behar, zeren eta orain, errealitatea, posible denaz desberdintzeko aukera dute.  

Beste aspektu bat, gazteagoak diren ikasleak, deskripzioak egiten dituztela da, eta 

orain, gazteak, azalpen arrazoituak emateko gai dira.  

4.2.2. Identitatearen eta pertsonalitatearen garapena.  

Haurtzaroan ikasleak nortasuna ezagutzen joaten dira, eta etapa honetan, nortasun 

hori, finkatu egiten da, ikasleek haien buruari galdera eragile asko egiten baitizkiete. 

Hala ere, esan beharra dago, ikasleen nortasun hori, eraldatzen joango dela bizitza 

osoan zehar.  
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Pubertaroko aldaketek, beraien identitatean, errebisio bat egiteko aukera emango diete, 

eta gaitasun berriek, identitate hori, bizipenen, pentsamenduen, sentimenduen, eta 

nahien arabera landuko da.  

Koherentzia duen identitate bat sortzea prozesu polita izango da ikaslearentzat. Beraien 

estilo propioa bilatu beharko dute, beraien izateko era definituko duena, eta beraien 

ideiak definituko dituena. Ez da erraza hau egitea, orain arte, gurasoekiko identifikazio 

handia izan dute, baina orain, beraien identitatea garatu behar izango dute. Horretarako, 

aukera desberdinak planteatu eta probatuko dituzte, beraien gustukoa dena lortu 

aurretik.  

Ohikoena, gurasoek eman dioten identitate horri, eta horrek dituen ideiei, konpromezuei 

eta abar, beraien ideia propioak gehitzea edota eraldatzea da.  

Atal honetan autokontzeptuaren eta autoestimuaren atalak ere sartzen dira. 

Autokontzeptuak zein autoestimuak ikasketetan, arrakastan, erakarpen fisikoan, eta 

beraien lagunekiko erlazioetan eragin handia izango dutelarik.  

Autoestimuaren beherakada handia gertatu ohi da gaztaroaren hastapenean, baina 

familiaren gertutasuna, familiaren ingurugiro irmoak, eta abarrek, autoestimuaren 

beherakada hori ekidin dezakete hein batean.  

Ikaslearen ingurugiroa guztiz kontrakoa bada berriz, autoestimuaren beherakada handia 

ikusi ahal izango da.  

4.3. Garapen soziala  

4.3.1. Garapen morala   

Autonomiaren lorpenak. Ikasleak, zintzotasun osotik aldentzen dira eta beraien 

pentsamendu moral propioa garatzen dute. Badago momentu bat non, zigorra ekiditea 

eta goraipatua izatea nahikoa ez den. Zigorra ekiditearen fasetik, beste fase bat sortzen 

da, non bertan, arauak errespetatuko dira, gizartearen aprobazioa lortzeko.  

4.3.2. Sozializazio ezaren kondukta   

Moralitatearen aldaketen ondorioz, eta identitatearen garapena lortzeko jarraitzen diren 

konpromezuei esker, nerabezaroak, bi formazio desberdin ekartzen ditu: prosozialak 

eta antisozialak. Etapa honetan, ikaslearen delinkuentzia mailak gora egiten du.  
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4.3.3 . Autonomiaren bilaketa eta familiarteko erlazioak  

Gaur egun, garai batean  familian gertatzen zen ikaslearen delinkuentzia mailak alde 

egin eta beste egoera normalizatu bat sortu da, non bertan, egoera errealagoa gertatzen 

den. Gurasoen eta ikasleen arteko erlazioak aldaketak jasaten ditu.  

Eztabaidak sortzen direnean, normalean, etxeko lanekin eta etxera bueltatzeko 

orduarekin erlazionatuak egon ohi dira. Eztabaida horiek, ikaslearen ikuspuntuagatik 

(inpotentzia, ezin baitu nahi duena eztabaidatu) eta familiaren autoritateagatik 

(ikaslearekiko autoritatea edukitzen jarraitu nahi dute) gertatzen dira.  

Arauak gogortu nahi dituzten gurasoek, eztabaidak, are eta handiagoak izango dituzte, 

eta seme alaben “lagun” izan nahi duten gurasoetan ere, eztabaida handiak oso ohikoak 

izaten dira.  

Malgutasunak, eta hitz egiteak, ikasleek, momenturen batean, beraien erabaki propioak 

hartu ahal izango dituztela ulertarazteko balio izango dute. Hala ere, autonomia modu 

progresibo batean lortzen dela jakin beharko dute, eta ez batbatean.  

Ikasleak, kontrolatuak sentituko dira, beraien lagunei buruz hitz egiteko esaten badiezu, 

eta abandonatuak sentituko dira, indiferentzia erakusten baduzu. Gakoa, errespetuzko 

egoera bat sortzean datza, hau da, seme-alabaren gustuak onartzen badituzu. 

Esperimentazioak arrisku batzuk izan ditzake, baina gurasoen laguntza izan dezakete.  

Ikerketa asko egin ostean, guraso autoritarioak dituzten familietan, arazo eta gatazka 

gehiago sortzen direla ikusi da, eta baita dena uzten dieten gurasoen familietan ere.  

4.3.4. Ikasketa eremua  

Ikasleak, ikastolako ume handienak sentitzen dira, eta honek, izugarrizko konfiantza 

emateaz gain, autoestimuan ere eragiten du.  

Garai honetan, ikasleak, gauza askotan interesa azaltzen dute, eta askotan, honek, 

ikasketak alde batera uzteko arrazoia ematen die.  

5. METODOLOGIA  

Metodologiari dagokionez, proposamenean zehar metodologia bat baino gehiago erabili 

direla esan beharra dago.  
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Lehenik eta behin, konstruktibismoa oinarritzat hartu dugu, baina zer da 

konstruktibismoa? Ikastearen ideia, buruzko aktibitate konstruktibista eta interakzio 

sozialarekin lotuta dago. Ikasketa esanguratsuaren bitartez erlazioak sortzen dira ikasi 

behar den materiala eta jadanik badakigunaren artean.  

Konstruktibismoari buruz hitz egiterako orduan ezin genezake Vigotstky jauna ahaztu, 

honek garapen hurbileko eremuaren teoriarekin hezkuntza mundua liluratu baitzuen 

(GHE). Teoria honen arabera haurrak bere kabuz egiteko gai ez dena, tutorizazioaren 

laguntzarekin bere ahalmenetik haratago doazen jarduerak egiteko behar diren 

gaitasunak barneratuz joaten da. Laguntza horri esker, ikaslea autonomiarantz 

bideratzen delarik eta eskema berriak barneratzen dioalarik (Lev Vigosky,1931).  

Vigotskyk plazaraturiko lanari edota zehatzago izanik, irakasleak ikasleari eskaintzen 

dion laguntzari andamiaje hitza ipini zion. Andamiajearen laguntzarekin haurrak aurrez 

aipatutako jakintzak bere eskema kognitiboan integratzen ditu. Azken finean, ikasleak 

modu autonomoan arrazoitzeko, argudiatzeko eta jarduteko gaitasunak eskuratzea 

ahalbidetzen delarik. (Bruner, 1976).  

Andamiaje eta GHE ideiak jakintzaren eraikitze prozesu bat bezala ulertu behar dira, 

hots, konstruktibismo pentsamendu baten barruan. Konstruktibismoak Jean Piaget eta 

Lev Vigosky izan ditu aita kontzeptualtzat. Piageten pentsamenduaren arabera, era 

laburrean esateko, jakintza inguruaren interakzioaren bitartez eraikitzen da. Vigoskyk 

ordea, jakintza erlazio sozial ezberdinen eraikitze prozesua zela defendatzen zuen.   

Konstruktibismoan, lau faktore aurki daitezke:  

• Aurretiazko ezagutza. Ikasten denari esanahia ematea, ditugun ezagutzen 

menpe dago hein handi batean. Gure ezagutzen maila eta konplexutasuna 

erlazioa du ikasten ari garen esanguratasunean. Hori dela eta, proposatzen den 

metodologiak malgua izan behar du, ikasleen erritmo, aurre-ezagutza zein 

gaitasunetan oinarrituz.  

• Esanguratasun logikoa. Ikastearen objektuaren estrukturazioa eta garrantzia. 

Ikasten ari garena nahasia edo edonolakoa bada, esanahia ematea asko zailtzen 

da, hori barneratzeko arazo larriak sortuz. Honen aurrean bi jarrera mota hartu 

daitezke, eginkizuna uztea ala era mekaniko eta errepikakor batean ikastea.  
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Bi baldintza hauek ematen ez direnean, eskolaren presioagatik, ikasketa errepikakor bat 

sortzen da. Esan daiteke ikasketa errepikakorra, esanguratsuaren kontrakoa dela.  

• Ulermenezko oroimena. Oroimen mekanikoarekin ez du zerikusirik, zehazki, 

aurkakoa litzateke. Prozesu honek esfortzu intelektual handi bat eskatzen zein 

eskaintzen du. Dorre bat eraikitzen duen haur bat, ipuin bat entzuten ala testu bat 

irakurtzen eta ulertzen saiatzen den beste bat bezain aktiboa da.  

Ezinbestekoa da ikaslearen jarrera positibo bat ikasketa esanguratsuak burutzerakoan. 

Ikasketa mota honek, nahiz erabilgarriagoa izan, esfortzu handiago bat eskaintzen du. 

Horregatik oso erraza da ikasketa errepikagarriaren ohituran erortzea, errazagoa baita 

gaineko ikasketa bat egin, froga gainditu eta ondoren ikasitakoa ahaztea.  

• Ikasle bati eskatzen zaionari zentzua ematea. Pertsona bere osotasunean 

kontuan hartzen du. Ikaslearen zentzua faktore askok osatzen dute: bere 

ezaugarriak, autokontzeptuak, sinesmenak... Motibazioak, dakiguna eta jakin 

nahi dugunaren arteko erlazioan garrantzi handia du.  

Laburbilduz, kontzepzio konstruktibistan, ikasleak ezagutza esanguratsuen bitartez bere 

ezagutzak eraikitzen dituzte; hau da, ikasten den kontzeptu zein teknikei esanahia 

emanez. Hori lortzeko ikasle bakoitza norberaren irakaskuntza prozesuaren arduradun 

delarik, eta bertan irakasleak andamiaje lana burutzen duelarik.   

Aginte zuzena ere erabili dugu, ia sekuentzia didaktiko osoan zehar. Aginte zuzena, 

irakasleak, erabaki guztiak hartzen dituen agintea da. Irakasleak erabakiak hartuko ditu, 

bai hasieran, bai erdialdean eta baita amaieran ere. Ikaslearen papera berriz, aginte hori 

behar den moduan aurrera eramatea eta obeditzea izango dira.  

Irakaskuntza mota honetan, irakaslearen estimuluaren eta ikaslearen erantzunaren 

artean, erlazio bat sortzen da. Irakasleak, agintea ematen du, eta ikasleak hori egiten 

du, ez baitago gauza posible gehiagorik.  

Beraz, esan bezala, irakasleak, klase guztian zehar, bere aginduak  emango ditu, eta 

ikasle guztiek, agindu horiek bete beharko dituzte.  

Hala ere, aginte zuzena edukitzeaz gain, ikasleak, lan kooperatiboan edo ikasketa 

kooperatiboan lan egiten aritu dira, batez ere sekuentzia didaktikoaren amaieran.  
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Ikasketa kooperatiboa, ikasleengan zentratzen da, eta bertan, taldean lan egiten dute 

ikasleek. Ikaskideen artean, laguntza jaso eta emateaz gain, ikasle bakoitzak, bere 

ikasketa prozesuan parte hartzea bermatua izango du. Gainera, bertan talde 

kontzientzia garatuko da, norberaren arrakasta gainontzekoenari lotuta baitoa. Hau da, 

taldeko kide guztiek helburua lortzen ez duten bitartean ez da arrakastarik izango, 

helburua denen artean lortzea soilik baita balezkoa.  

Metodo honen oinarritzat interakzioa dago. Ikasleak talde txiki eta heterogeneoetan 

jartzen dira eta ikasi ahal izateko elkarrekin lan egiten dute. Metodo hau, metodo 

hezitzailea dela esan daiteke.  

Gainera, arazoen ebazpena ere erabili dugu, eta bertan, ikaslea, disonantzia egoera 

batean jartzen da, nolabait, erantzun zuzena bilatzeko beharra sortuz. Erantzuna aurkitu 

bitarteko denboran ikaslea esperimentazioaren zein sormenaren bitartez erantzun 

desberdinak bilatzen saiatzen da, amaieran arazoari konponbidea bilatzeko asmotan.  
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6. SEKUENTZIA DIDAKTIKOA  

TALDEA  LH 4  SAIO IRAUPENA  60 ‘  SAIO ZENBAKIA  1  

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK  

- Erorketa mota ezberdinak ikastea   

- Judoa egiteaz gozatzea  

- Kirolarekin harremantzea  

- Jolasetan eta jarduera ezberdinetan parte hartzea - Emozio 

ezberdinak bizi eta identifikatzea.  

BALIABIDEAK  

ISTALAKUNTZAK  MATERIALAK  

 GIMNASIOA  

Tatamia  

• Uztaiak  

• Musika aparatua  

• Kronometroa   

JUDOKO 

EDUKIAK  

- Lurrera erortzeko bi modu eskuratzea : ushiro ukemi eta 

zenpo kaiten ukemi.  

- Bi immobilizazio moduak identifikatzea eta barneratzea: 

Tate shio gatame (zaldia) eta Yoko shio gatame (croisant) - 

Lurreko randori (borroka) esperimentatzea.  

EBALUAZIO 

IRIZPIDEAK  

- Ikaskidea modu egokian heltzea.  

- Animalien mugimen ezaugarriak zuzentasunez burutzea.  

- Aurrerantz zein atzerantz segurtasuna bermatuz erortzea.  

- Aurkaria bi teknikak erabiliz immobilizatzeko gai da.  

SAIOAREN EGITURA  

BEROKETA/ 

AKTIBAZIOA  
ATAL ESPEZIFIKOA  

LASAITASUNER

A ITZULIA  

• Agurra, 

aurkezpena.  

• Saioaren 

helburua 

azaldu.  

• Korrika o 

Korrika  

+bostekoa 

o 

Korrika+kumi 

kata  

• Animaliak: 

txakurra, 

barraskiloa, 

karramarroa, 

pinguinoa.  

• Lau oinetan.  

  

• Ushiro ukemi azalpena o Ushiro ukemi 

sekuentzia o Txakurra+ushiro ukemi  

• Txatxilipurdiak   

• Zenpo kaiten ukemi azalpena o Zenpo 

kaiten ukemi sekuentzia o  

Txakurra+zempo kaiten  

• Arrastaka  

• Zaldia azalpena o Praktikatu bikoteka 

Zaldia o Karramarroa+ pinguinoa+ 

zaldia  

• Croisant azalpena o Praktikatu 2 koteka 

Croisant o Kaarramarroa+ pinguinoa+ 

croisant  

• Lurreko borrokara gerturatzen, pisuaren 

erabilera. Bat gainean bestea zutitu.  

• Lurreko borroka 3x 2min  

• Erlaxazioa.  

• Agurra  

• Saioaren 

hausnarketa  
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Konpetentziak  Edukiak  

• OK5  

• ZK2  

• ZK 3  

• ZK 5  

• EM1+1+2+3+4  

• EM2+1+2+3+4+5+6  

• EM4+1+2  

• EM5+1+2  
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TALDEA  LH 4  SAIO IRAUPENA  60 ‘  SAIO ZENBAKIA  2  

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK  

- Erorketak errepasatzea  

- Judoa egiteaz gozatzea  

- Kirolariekin harremantzea  

- Osae-komi /toketa zer den ikastea,  

- Jolasetan eta jarduera ezberdinetan parte hartzea.  

 

BALIABIDEAK  ISTALAKUNTZAK  MATERIALAK   

• GIMNASIOA  

• Tatamia  
 Kronometroa    

JUDOKO 

EDUKIAK  
- Lurrera erortzeko bi moduen errepasoa: ushiro ukemi, 

zenpo kaiten ukemi  

- Bi inmobilizazio moduak  errepasatzea: Tate shio 

gatamezaldia, Yoko shio gatame-croisant  

- Lurreko randori (borroka) burutzea  

- Osae-komi /toketa ren azalpena eta praktika burutzea  

EBALUAZIO 

IRIZPIDEAK  

- Ikaskidea modu egokian heltzea.  

- Animalien mugimen ezaugarriak zuzentasunez burutzea.  

- Aurrerantz zein atzerantz segurtasuna bermatuz erortzea.  

- Aurkaria bi teknikak erabiliz immobilizatzeko gai da.  

- Lurreko borrokan pisua baliabide moduan erabiltzea.  

SAIOAREN EGITURA  

BEROKETA/ 

AKTIBAZIOA  
ATAL ESPEZIFIKOA  

LASAITASUNERA 

ITZULIA  

• Agurra, 

aurkezpena.  

• Saioaren 

helburua azaldu.  

• Korrika.  

• Animaliak: 

txakurra, 

marraskiloa, 

kangrejoa, 

pinguinoa.  

• Korrika goazela 

aginduak.  

• Ushiro ukemi x10 o Txakurra+ushiro 

ukemi  

• Txatxilipurdiak   

• Zenpo kaiten ukemi x10 o  

Txakurra+zempo kaiten  

• Osae-kom/toketai azalpena  

• Lurreko borroka 1,5 ‘x4  

• Futbol judo   

• Luzaketak.  

• Agurra  

• Saioaren 

hausnarketa  

OHARRAK    

Konpetentziak  Edukiak  
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• OK5  

• ZK2  

• ZK3  

• ZK5  

• EM1+1+2+3+4  

• EM2+1+2+3+4+5+6  

• EM4+1+2  

• EM51+2  
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TALDEA  LH 4  SAIO IRAUPENA  60 ‘  SAIO ZENBAKIA  3  

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK  

- Erorketak errepasatzea  

- Judoa egiteaz gozatzea  

- Kirolariekin harremantzea  

- Osae-komi /toketa zer den ikastea,  

- Jolasetan eta jarduera ezberdinetan parte hartzea.  

- Desoreka ulertu eta ezagutzea.  

- Zutikako bi teknika ikastea.  

BALIABIDEAK  

ISTALAKUNTZAK  MATERIALAK  

• GIMNASIOA  

• Tatamia  

• Uztaiak  

• Musika aparatua  

• Kronometroa  

JUDOKO 

EDUKIAK  

- Lurrera erortzeko bi moduen errepasoa: ushiro ukemi, 

zenpo kaiten ukemi  

- O uchi gari  

- O goshi  

- Zutikako randoria (borroka)  

EBALUAZIO 

IRIZPIDEAK  

- Ikaskidea modu egokian heltzea.  

- Aurkaria lurrera botatzeko hanken mugimendu egokia egitea.  

- Aurrerantz zein atzerantz segurtasuna bermatuz erortzea.  

- Aurkaria bi teknikak erabiliz immobilizatzeko gai da.  

- Lurreko borrokan pisua baliabide moduan erabiltzea.  

 SAIOAREN EGITURA  

BEROKETA/ 

AKTIBAZIOA  
 ATAL ESPEZIFIKOA  

LASAITASUNERA 

ITZULIA  

• Agurra, 

aurkezpena.  

• Saioaren 

helburua azaldu.  

• Korrika.  

• Animaliak: 

txakurra, 

barraskiloa, 

karramarroa,  

 

• O uchi gari azaldu o O uchi 

uztaiekin o O uchi uztaiekin 

2 koteka o Stop o uchi gari  

• O goshi azaldu o Stop o 

goshi  

• Stop o uchi  

• 1,5’x 3 lurreko borroka  

• Agurra  

• Helbururua azaldu  

• Luzaketak  

• Saioari buruz 

hausnarketa egin, 

ZER IKASI DEN, 

NOLA SENTITU 

GAREN.  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


25 

Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0  Internacional License.  
   

   

 

  

  

pinguinoa.  

• Korrika goazela 

aginduak.  

• Ushiro ukemi x10  

• Txakurra+ushiro 

ukemi  

• Txatxilipurdiak   

• Zenpo kaiten 

ukemi x10  

• Txakurra+zempo 

kaiten  

• 1,5’ ‘x3 zutik borroka  

• 2’ x2 randori zutik-lurra  

 

OHARRAK  Aurreko saioa gogora ekartzeko aurreko saioko ariketa batzuk 

proposatuko dira. Honez gain erorketak errutina moduan 

ikasteak badu bere garrantzia batez ere judo hastapen 

saioetan.  

Garrantzi handia emango diogu segurtasunari 2 saio honetan 

zutikako teknikekin hasiko gara eta. Erorketak horregatik 

birpasatuko dira, minik ez hartzeko beharrezkoa da erorketei 

garrantzi ematea.  

Konpetentziak  Edukiak  

• OK5  

• ZK2  

• ZK 3  

• ZK 5  

• EM1+1+2+3+4  

• EM2+1+2+3+4+5+6  

• EM4+1+2  

• EM51+2  
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TALDEA  Lh 4  SAIO IRAUPENA  60 ‘  SAIO ZENBAKIA  4  

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK  

- Lurreko immobilizazioak erabiltzen saiatzea.   

- Zutikako teknikak erabiltzen saiatzea  

- Erorketak errepasatzea.  

- Judoa egiteaz gozatzea.  

- Kirolariekin harremantzea.  

- Jarduera ezberdinetan parte hartzea.  

 

BALIABIDEAK  

ISTALAKUNTZAK  MATERIALA K  

• GIMNASIOA  

• Tatamia  

• Uztaiak  

• Musika aparat 
ua  

 

JUDOKO 

EDUKIAK  

- Lurreko borroka  

- Zutikako randoria (borroka)  

EBALUAZIOA 

IRIZPIDEAK  

- Ikaskidea modu egokian heltzea.  

- Aurkaria lurrera botatzeko teknika egokiak egiten saiatzea.  

- Aurrerantz zein atzerantz segurtasuna bermatuz erortzea.  

- Aurkaria bi teknikak erabiliz immobilizatzeko gai da.  

- Lurreko borrokan pisua baliabide moduan erabiltzea.  

SAIOAREN EGITURA  

BEROKETA/ 

AKTIBAZIOA  ATAL ESPEZIFIKOA  
LASAITASUNERA 

ITZULIA  
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• Agurra, 

aurkezpena.  

• Saioaren 

helburua 

azaldu.  

• Animaliak: 

txakurra, 

barraskiloa, 

karramarroa, 

pinguinoa.  

• Ushiro ukemi 

x10  

• Zenpo kaiten 

ukemi x10  

• Lurreko judoa 3x1,5’  Judoken 

korrua  

• Zutikako judo 3x1,5’  

• Sumo jolasa  

• Zutik +lurrean 3x1,5’  

• Erlaxazioa.  

• Luzaketak   

• Agurra  

• Saioaren 

hausnarketa  

OHARRAK  

Saio honetan atseden uneak uztea gomendagarria da, 

borrokak energia gastu handia behar du, hidratazio zein 

atseden motzak eskaintzea gomendagarria izan daiteke.  

Konpetentziak  Edukiak  

• OK5  

• ZK2  

• ZK 3  

• ZK 5  

• EM1+1+2+3+4  

• EM2+1+2+3+4+5+6  

• EM4+1+2  

• EM51+2  
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TALDEA  LH 4  SAIO IRAUPENA  60 ‘  SAIO ZENBAKIA  5  

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK  

- Judoaren barne logika ulertzea  

- Rol ezberdinak ezagutu eta esperimentatzea  

- Judoaz gozatzea  

- Gorputzarekin komunikatzen ikasktea.  

BALIABIDEAK  

ISTALAKUNTZAK  MATERIALAK  

• GIMNASIOA  

• Tatamia  

• Uztaiak  

• Musika aparatua  

JUDOKO 

EDUKIAK  

- Puntuazio Sistema: ippon, wazari  

- Epailearen keinuak  

EBALUAZIO 

IRIZPIDEAK  

- Puntuazio sistema ulertzea eta egoki erabiltzea.  

- Epailearen keinuak barneratzea eta keinu bakoitza une 

egokian egitea.  

- Aurkaria lurrera botatzeko teknika egokiak egiten saiatzea.  

- Aurrerantz zein atzerantz segurtasuna bermatuz erortzea.  

- Aurkaria bi teknikak erabiliz immobilizatzeko gai da.  

- Lurreko borrokan pisua baliabide moduan erabiltzea.  

SAIOAREN EGITURA  

BEROKETA/ 

AKTIBAZIOA  
ATAL ESPEZIFIKOA  

LASAITASUNERA 

ITZULIA  

• Agurra, 

aurkezpena.  

• Saioaren 

helburua 

azaldu.  

• Animaliak: 

txakurra, 

barraskiloa, 

karramarroa, 

pinguinoa.  

• Lau oinetan.  

• Txakurra+us 

hiro ukemi  

• Txakurra+ze 

mpo kaiten  

• Puntuazio azalpena  

• Zutik +lurrean borroka x3  

• Arbitraiaren azalpena  

• Judo hirukoteka x5  

  

• Erlaxazioa.  

• Luzaketak   

• Agurra  

• Saioaren 

hausnarketa  
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OHARRAK  
Behin eta berriz informazioa errepikatu, puntuazio sistema ez da zaila 

baina berria denez batzuetan kosta egiten zaie ulertzea.  

Konpetentziak  Edukiak  

• OK5  

• ZK2+3+4+5  

  

  

• EM1+1+2+3+4  

• EM2+1+2+3+4+5+6  

• EM3+1+2  

• EM4+1+2  

• EM51+2  
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TALDEA  LH 4  SAIO IRAUPENA  60 ‘  SAIO ZENBAKIA  6  

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK  

- Judoko rol ezberdinak ezagutzea: kirolari, arbitro, 

mahaia - Judoaren barne logika ulertzea era praktikoan.  

- Rol ezberdinak antzeztea.  

- Teknologia digitalen erabilera - Arbitratzeko 

esperientzia bizitzea - Judo txapelketa ulertzea.  

BALIABIDEAK  

ISTALAKUNTZAK  MATERIALAK  

 GIMNASIOA  

Tatamia  
• 2 tablet  

• 2 telebista  

• 2 kable HDMI  

• Alargadore bat  

• Papera   

• 2 boligrafo  

JUDOKO 

EDUKIAK  

- Shiai –txapelketa   

- Puntuazio Sistema: ippon, wazari  

- Epailearen keinuak  

EBALUAZIO 

IRIZPIDEAK  

- Rol ezberdinek eskatzen dituzten mugimendu zein jarrerak 

izatea.  

- Puntuazio sistema ulertzea eta egoki erabiltzea.  

- Epailearen keinuak barneratzea eta keinu bakoitza une 

egokian egitea.  

- Aurkaria lurrera botatzeko teknika egokiak egiten saiatzea.  

- Aurrerantz zein atzerantz segurtasuna bermatuz erortzea.  

- Aurkaria bi teknikak erabiliz immobilizatzeko gai da.  

- Lurreko borrokan pisua baliabide moduan erabiltzea.  

SAIOAREN EGITURA  

BEROKETA/ 

AKTIBAZIOA  
ATAL ESPEZIFIKOA  

LASAITASUNERA 

ITZULIA  
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• Agurra, 

aurkezpena.  

• Saioaren 

helburua 

azaldu.  

• Animalien 

desplazamendu 

ak egin.  

• Erorketak 

praktikatu.  

• 2 randori 

lurrekoak 2’.  

• Taldekatzeak egin: 2 talde.  

• 5 pertsonak antzezten dute borroka 

unea. 3 rol ezberdin: 2 borrokalari, 

arbitro 1, 2 tableta kontrolatzen.  

• Txapelketa emulatu, esperientzia bizi.  

• Agurra  

• Saioaren 

hausnarketa, zer 

ikasi dugun.  

OHARRAK  
  

Konpetentziak  Edukiak  

• OK5  

• ZK1  

• ZK2  

• ZK3  

• ZK4  

• ZK5  

• EM1+1+2+3+4  

• EM2+1+2+3+4+5+6  

• EM3+1+2  

• EM4+1+2  

• EM51+2  

  

Saioen sekuentzia zehaztuta geratu den arren, saioa bakoitzean burutzen diren 

ariketa ezberdinen deskribapena ikusteko eta modu horretan jarduerak hobeto 

ulertzeko ikus 1. eranskina.  

  

6.1. Behar bereziak dituen haurrari dagokion azterketa eta egokitzapena  

Gure unitate didaktikoaren diseinuan behar bereziak zituen haur bati egokitutako 

esku-hartzea edo planifikazioa kontutan hartzeko eskatzen zitzaigun. Honetarako 

gure esku-hartzea down sindromea duen haur batentzako egokitzapena 

gauzatzea egokiena iruditu zaigu. Hau da, ezgaitasun psikiko jakin bat duen haur 

bati zuzendu dugu egokitzapena, ezgaitasun zehatz horrek aspektu sozialean zein 

fisikoan ere eragiten duelarik.   

Horren ondorioz, sindrome zehatz honek aurki daitezkeen lau ezgaitasun 

ezberdinetatik,  ezgaitasun psikiko, sozial, fisiko eta sentsorialetatik, aldi berean 

hiru motatakoei erantzuna emateko aldaketak proposatzea ahalbidetzen du. 
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Ondorioz, egokitzapen batekin ezgaitasun fisikoak, psikikoak zein sozialak dituen 

ikasle baten garapenari erantzuna emateko aukera izatea gure hautaketaren 

arrazoi nagusiena izan delarik.  

Honetarako lehendabizi down sindromea eta sindrome hau pairatzen duen haur baten 

ezaugarriak azalduko ditugu.  

Definizioa:  

Alterazio genetiko bat da non 21. kromosoman izaten den alterazio hori.  

Kromosomak bikoteka elkartzen dira eta argazkian agertzen den moduan 21. 

kromosoman bikotean elkartu beharrean 3 kotea agertzea da. Batzuetan beste 

kromosoma batzuetan ere agertu daiteke alterazioa.  

  

  
Haurren ezaugarriak:  

Ondoren, down sindromea pairatzen duten haurren ezaugarri orokorrak 

zerrendatuko ditugu. Honek ez du esan nahi ezaugarri hauek haur guztiak gradu 

berdinean pairatzen dituztenik, baina haur hauen bizi baldintzak eta behar 

berezien nondik norakoak hobeto ulertzen lagundu gaitzake.   

o Koordinazioan eta mugimenduetan zailtasunak. 

o Atentzioa mantentzerako orduan zailtasunak. o 

Entzumen urritasuna zenbait kasutan. o 

Hizkuntzaren garapenean atzerapena.  
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o Memorizaziorako zailtasunak. o Prozesu 

kognitiboak gauzatzeko zailtasunak. o Irudiak, 

soinuak baino hobeto prozesatzeko gaitasuna.  

  Esku-hartzea egiterako orduan kontutan hartu beharreko faktoreak:  

• Alor motorrean arazoak izan ohi dituzte, kontu handia eduki behar da eta beraien 

mugak aintzat hartu behar dira jarduera fisikoa egiterako orduan.  

• Atentzioa mantentzeko laguntza eskaintzea, batzuetan arazoak izaten dituzte 

eta.  

• Ulermen maila kontutan izatea garrantzitsua da, azalpenak ematerakoan era 

bisual eta auditiboan emateak asko laguntzen die.  

• Komunikatzean gorputz adierazpenari garrantzia ematea gomendatzen da.  

• Sozializio arazorik ikusten bada besteekin harremanetan, arreta jarri behar da 

beraientzat garrantzitsua baita erlazio afektibo osasuntsuak izatea.  

Gure esku-hartzea diseinatzerako orduan, gure ikasle birtual honi izena jartzea erabaki 

dugu, honek pertsonifikazioa, normalizazioa eta bere irudia errazago barneratzen 

lagunduko digularik, beraz, Martin 11 urteko mutilaren kasua aztertzen gabiltza 

judoko unitate didaktikoa berarentzako ere baliagarria eta aberasgarria izan 

dadin.  

Martinek, aurrez aipatu dugun moduan, down sindromea pairatzen duten haur eta 

pertsona guztien antzera baditu bere mugak. Mugikortasun aldetik zurrun xamarra da 

baina funtzionaltasun ona dauka beraz mugimenduen aldetik inongo egokitzapenik ez 

egitea erabaki dugu.   

Nolanahi ere, Martinek kontaktu fisikoarekin noiz behinka arazoak zain ohi ditu, bere 

ingurukoa ez den kideren batek bere inguruan duen segurtasun gunea pasaz gero 

haserretu eta indar handiz erantzuten duelarik. Hori dela eta, borroka egoeretan zein 

heldu beharreko jardueretan, hasiera batean behintzat konfiantza duen ikaskideren 

batekin ipiniko genuke. Ondoren, ekintzak gustura eta inongo arazorik barik gauzatzen 

joanez gero, beste ikaskideekin harremanak sustatze aldera, kidez aldatuko genuke.  
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Erabaki hau hartu arren, honek ez du esan nahi arreta berezirik ez diogunik emango, 

Martini ahal den neurrian ez diogu ezberdin sentiarazten duen inolako estimulurik eman 

nahi.   

Berari egokitutako lana komunikazio alorrean eta baita azken bi saioetan finkatuko 

litzateke. Komunikazioari dagokionez kontutan izan behar dugu:  

• Azalpen zehatz, motz eta argiak eskaintzea.  

• Kontaktu bisuala mantentzea azalpenak egiterako orduan.  

• Hitz egiterakoan keinuak eta gorputza adierazpena kontutan izatea eta esaten 

duguna eta gorputzak dioenak mezuetan kontraesanik ez adieraztea, ironia eta 

sarkasmoaren erabilera mugatzea.  

• Azalpenetan adibide bisualak berak ikusteko moduan egitea, taldeari zuzenduak 

izan arren kontuan izatea non kokatzen den berak ikusi ahal izateko.  

• Ahotsari dagokionez modulazioaren erabilera arreta areagotzeko.  

• Txistu, ulu eta bolumen ezberdinez komunikatzea arreta areagotzeko.   

Azken bi saioetan bestalde, beste egokitzapen batzuk egokituko genituzke. 

Bosgarren saioan, hau da, azken bigarren saioan. Honen zergatia bosgarren saioaren 

egituran eta edukietan datza. Saio honetan zehar judoko puntuazio sistema azalduko 

da, honetarako:  

• Saio honetan azalpen ugari daudenez, azalpenen luzera mozten saiatuko ginake.  

• Azalpen bakoitzaren informazioa ahalik eta argien ematen saiatuko ginake.  

• Azalpen bakoitzaren ondoren adibideak egingo lirateke, azaldutakoa argitzeko.  

• Epaile rolak tokatzen zaizkionean irakaslearen laguntza zuzena izango du bere 

jakintza eraikitzen laguntzeko. Konstruktibismoan oinarri izanda eta garapen 

hurbileko ermuaren kontzeptua jarraitutta haurrak bakarrik egiteko gai ez dena 

laguntzarekin egingo du. Horrela, poliki-poliki bere kabuz egiteko gai izango 

delarik.  

• Borrokaldi guztiak borrokatu eta arbitratu beharrean beste taldekideek borroka 

eta arbitratzean irakasleak borrokaldietan gertatzen dena azaltzen joango da, 

haurrak dituen zalantzak argitzeko asmotan.  
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6. saioan ordea, dinamika kooperatiboen saioa egitea egokituko litzaioke. Saio 

honetan aurreko dinamika nola joan denaren arabera egokitzapen handiago edo 

txikixeagoa egitera bideratuko gaitu. Aurreko eguneko saioak ondo funtzionatu badu 

saio honetan antzerako dinamika erabiliko dugu.  

  

Talde kohesioa ona bada eta honek asko lagunduko dio Martini. Beraz  bai aurreko 

saioko eta baita azken saio honetako taldekatzeetan berak konplizitate altua duen 

ikaskideekin taldekatzea baliabide egokia izan daiteke haurrari konfiantza eta 

motibazioa areagotzeko. Honez gain ikusi beharko genuke ea konpetentzia digitalean 

nola moldatzen den. Tableta kudeatzen tokatzen zaionean bere taldekide izango 

denarekin egin beharko lukeenez lan aurrez aipatutako konplizitatea duen beste ikasle 

horrekin jartzea izango litzakeen egokiena. Irakaslea inguruan izatea interesgarria 

izango da dinamikak eskatzen duen konplexutasun maila handia ikusita.  

Martinek nahiz eta down sindromea izan badauka eguneroko bizitzan eta baita 

kirolen mundua esperientzia zabala, igerilekuan eta baita bizikletan ere lehiatzen 

duelako.  

Beraz, kirol mundua ez da arrotza Marinentzat eta gure ustetan judoko unitate 

didaktiko honetan ikasle bat gehiago moduan ibiltzeko aukera izango du eta judoaz 

gozatzeko aukera paregabea izango du bere irakasle eta ikaskideekin.   

7. EBALUAZIOA  

Sekuentzia didaktiko honetan bertan lantzen diren konpetentziak zein helburuak 

eskuratu diren ikusteko zein irakasleak ikasleengandik feedbacka jasotzeko 

zenbait ebaluazio mota erabiliko dira.   

Horien artean, ikasleen prozesua behaketa bitartez ebaluatuko denez saioetan 

irakasleak ebaluazio fitxa bat izango du. Bestetik, irakasleak bere lanaren inguruan 

egin beharreko autoebaluazioa dugu, bertan bere sentsazio zein hobekuntza 

proposamenak ipiniz.   

Azkenik, ikasle bakoitzak beste bi ebaluazio burutuko ditu. Batean irakaslea zein 

saioak ebaluatzeko aukera izango du eta bestean bere buruaren inguruko 

autoebaluazio gauzatuko du.  
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7.1. Ebaluazio irizpideak  

Proposamen didaktikoan zehar planteatutako helburua didaktikoak zein 

konpetentzia espezifikoak eskuratzen diren ala ez jakiteko eta ahalik eta modurik 

objektiboenean ebaluatu ahal izateko hainbat ebaluazio irizpide jarraitu dira. 

Irizpide hauek ikasleak ebaluatzeko erabiliko ditu irakasleak, horretarako 

ebaluazio irizpidez osaturiko ebaluazio fitxa izango duelarik.  

• Judoaren joko arauak zein puntuazio sistema ulertzen eta betetzen ditu.  

• Segurtasunez erortzen da, praktikan erabilitako teknikak aplikatuz.  

• Lurreko borroketan aurkaria immobilizatzen du.  

• Aurkaria lurrera botatzeko baliabide ezberdinak izatea.  

• Kiroletan parte-hartzen duten rol ezberdinak errespetatzea eta zuzentasunez 

aritzea.  

• Borroketan zein saioan zehar teknikak errespetuz eta begirunez erabiltzen ditu.  

• Emozio ezberdinei, batez ere beldurrei eta haserre egoerei, aurre egiten die eta 

erregulatzen ditu.  

 Ebaluazio irizpideak zehazturik, ondoren irakasleak irizpide hauetan oinarriturik 

gainean izango duen ebaluazio fitxa.  

Behatu beharreko aspektuak  

     

Judoaren joko arauak eta puntuazio sistema betetzen 

ditu.  

          

Erorketa, desoreka eta lurrera botatzeko teknika 

ezberdinak ulertu eta erabiltzeko gai da.  

          

Lurreko borroketan aurkaria immobilizatzeko gai da.  
          

Errespetuz eta arauen barruan borroka teknikak 

erabiltzeko gai da.  

          

Saioetan zehar hobetu nahia erakutsi du  
          

Emozio ezberdinek erregulatzeko gai izan da.  
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Rol ezberdinak esperimentatzean aktiboki eta 

zuzentasunez parte hartu du.  

          

  

Ebaluazio fitxa betetzerako orduan irakasleak ebaluazio irizpide bakoitza honako 

elementu hauetako batekin bete beharko du:  

• Ez du lortu eta gainera ez du aurrera pausorik erakutsi.  

• Lortu du.  

• Batzuetan bakarrik egiteko gai da.  

• Askotan egiten du, baina batzuetan, ez da gai aurrera eramateko  

• Ez du lortu baina aurrera pauso bat erakutsi du.  

• Lortu du, eta gainera, bizitza errealarekin lotura bilatu dio.  

7.2. Irakaslearen ebaluazioa  

Irakaslearen ebaluaziorako, lehenik eta behin, irakasleak, bere burua ebaluatzeko 

ebaluaketa txantiloi bat izango du. Bertan ebaluazio txantiloi hori irizpide batzuen 

arabera bete beharko ditu.  

    

Ebaluatu beharreko aspektuak    

Irakaslearen izena  

Ikasleak errespetuz eta objektibotasunez tratatu ditut  
  

Ikasleei une oro laguntzeko presta agertu naiz  
  

Ikasleak laguntzerako orduan ariketa ateratzen ez 

bazitzaien lasaitasunez et erantzun guztiak nik erraztu gabe 

jokatu dut  

  

Une oro saioa dinamikoa izan dadin saiatu naiz  
  

Saioen ikasleen erritmo eta gaitasunen araberako 

moldaketak egin ditut.  

  

Nire jakinduria ikasleei ahalik eta hobekien transmititu ahal 

izateko haien jakintzetara gerturatu eta egokitu naiz.  
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Ikasleei hobetu beharreko aspektuak hobetzen laguntzeaz 

gain, feedback positibo eta deskribatzaileak eman dizkiet  

  

  
Bestalde, ikasleei, irakaslea ebaluatzeko txantiloi bat emango zaie, non bertan, 

irakasleak bete behar zituen, edo beharko zituen irizpide erraz batzuk azaltzen diren.  

Ebaluatu beharreko aspektuak    

Irakaslearen izena  

Ariketetan lagundu digu  
BAI  BATZUTAN  EZ  

Azalpenak ulertzeko errazak izan dira, gainera adibide 

garbi batez lagundutakoak  

BAI  BATZUTAN  EZ  

Animatu egin gaitu  
BAI  BATZUTAN  EZ  

Ariketa ezberdinak eta dibertigarriak jarri ditu  
BAI  BATZUTAN  EZ  

Errespetuz jokatu du  
BAI  BATZUTAN  EZ  

Pazientzia handia izan du  
BAI  BATZUTAN  EZ  

Min har ez genezan saiatu da  
BAI  BATZUTAN  EZ  

  

  

7.3. Ikasleen autoebaluazioa  

Ikasleek oraingoan irakaslea ebaluatu duten moduan, norberak bere burua ebaluatu 

beharko du. Horretarako, gure aburuz garrantzitsuak diren hainbat aspektu 

autoebaluatu beharko dituzte. Modu horretan, ikasleek euren irakaskuntza prozesuan 

jakintzak ulertu, gorde eta barneratzeaz gain, berreskuratzea eta hauen inguruan 

hausnarketa moduko bat egin dezaten bilatzen da. Hau da, norberak bere burua 

ebaluatzeaz gain, irakaskuntza prozesuari amaiera eman ahal izateko aurrera pausua 

ematea bilatzen da.  
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X batekin markatu ondorengo hutsuneak:     

  
BAI  

BATZUTAN  EZ  

Gustura ibili zara judoa praktikatzen?  
      

Zailtasunak izan ahal dituzu ariketak egiterakoan?  
      

Ikaskideekin errespetuz jokatu dut une oro.  
      

Landutako teknika ezberdinak zein diren eta nola 

egiten diren azaltzen jakingo nuke  

      

Saioetan parte hartuz eta gogotsu aritu naiz  
      

Judoa oso kirol zaila iruditu zait  
      

Judoari buruz gehiago jakin nahiko nuke  
      

Epailearen paperean ipiniz ez dela lan bat ere erraza 

ikusi dut  

      

Jarri nota zure buruari:    
  

  

  

  

  

  

  

  

8. TALDEKIDE BAKOITZAREN AUTOEBALUAZIOA  

Sekuentzia didaktikoa amaitu ostean, taldekide bakoitzak lanean zehar edukitako 

sentsazioen zein lanean zehar gertaturiko aspektuei buruz hausnartzeko eta 

etorkizunerako bertatik ikasi ahal izateko norberak lanaren inguruko autoebaluazio 

burutzea beharrezkotzat jotzen dugu.  
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• Markel Urrutia  

Lan hau egiteko orduan ez genuen zalantza askorik izan. Denok zekiten judoko 

irakasle nintzela eta denoidi iruditu zitzaigun ongi judoari buruzko lana egitea. 

Taldea eroso sentitu zen erabakitakoaz eta nola ez nire pasioetako bat aukeratu 

izanak ni ere oso pozik jarri ninduen.  

Taldea oso ondo koordinatu da lan taldean aritzerako orduan, lan banaketan egin 

ditugu eta koordinazio lanak egin ditugunean oso ondo funtzionatu du taldeak. 

Honez gain bakoitzak bere betebeharrekin ederto ibili da eta ezin naiz hobeto 

sentitu taldeak orokorrean egin duen lanarekin, plazer bat izan da nire 

taldekideekin lantaldean aritzea.  

Nire lanari nota jarri beharko banio 10 izango litzateke eta nire taldekideei jarri 

beharko banie ere 10 jarriko nien. Lan mardula egin dugulakoan nago, pozik 

egoteko modukoa alegia.  

• Endika Rezola  

Egia esan behar badut, hasiera batean, beldurturik nengoen, zeren eta 

judoari buruzko sekuentzia didaktikoa egin behar baikenuen, eta ez bainuen 

ideia zipitzik ere. Baina denborak aurrera egin ahala, Markelek, judoari 

buruzko informazioa eman zigun, eta orduan, sekuentzia aurrera eramatea 

errazagoa izan da.  

Sekuentzia aurrera eramaterako orduan, oso seguru sentitu naiz, banekien 

eta zer egin behar  nuen. Nire taldekideak ere, bikain ikusi ditut zentzu 

horretan.  

Txosten idatziari dagokionez ere, ez dut arrazoirik kexatzeko. Egia esan 

behar badut, taldekide guztien aretan, lana banatu dugu, eta oso ondo 

eraman dugu aurrera. Bakoitzak informazioa bilatzen zuen, eta denon 

artean kontrastatzen genuen, baliozkoa zen ala ez ikusteko. Gainera, epe 

desberdin batzuk jarri ditugu, zatiak amaituak izateko, eta esan behar dut, 

epe horiek, oso ondo bete direla.  

Nire lana ebaluatu beharko banuke,10eko bat emango nioke, eta taldekideak 

ebaluatu beharko banituen, 10ekoa emango nieke hauei ere.  
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Benetan lan bikaina egin dugula iruditzen zait.  

• Manex Iraola  

Lanerako kirol ez ohikoa aukeratzeko orduan ez genuen inolako zalantzarik izan, 

Markel judoko irakasle denez berak judoa egitea proposatu eta denon artean aho 

batez eman zen baiezkoa. Hori dela eta, saio praktikoa eta sekuentzia osatzen 

duten diseinatzerako orduan berak hartu du gidari zein lider papera, besteok 

berarengandik ikasteko prest geundelarik. Paper horietan denok eroso sentitu 

garela esango nuke, Markeli bere pasioa den kirolean gozatzen eta bere saltsan 

zegoela nabaritzen zitzaion eta gainontzekoak beti ikasteko eta gaiaren inguruan 

formatzeko prest ikusi zaigu, gure kabuz ere informatuz eta prestatuz.  

Txosten idatziari dagokionez, hasiera batean oso ondo antolatu ginen, bakoitzak 

egin beharreko zatiak erabakitzerakoan inolako arazorik egon ez zelarik. 

Gainera, gure artean adostutako epeak eta atal bakoitzean ipini beharreko 

aspektuak bete zirelarik. Hala ere, azken asteetan zehar txostenaren lan zama 

niregan hartzera behartuta egon naiz. Lan atal gehienak eginda zeudenez eta 

beste hainbat lan zeudela argudiatuz gainontzeko ikaskideek lan hau pittin bat 

alboratuta utzi zuten, eginda zegoenarekin konformatuko balira bezala. Hori 

ikusirik, eta lana ahalik eta bikainen egite aldera, txostena amaitzeko geratzen 

ziren atalak egiteaz eta lan osoa elkartu zein errebisatzeaz arduratu naiz, dena 

kohesionatuta eta euskara maila zuzenean idatzita zegoela ziurtatuz.   

Amaitzeko, orokorrean eta azkeneko emaitza oso ona izan delakoan nago, 

bikaina ez esategatik. Saio praktikoa bikain atera zen, ikasle guztiek judoarekin 

gozatu zutelarik eta gainera, judoaren inguruko estereotipoak apurtzea lortu 

genuelarik. Bestalde, txostenean ikasgaiaren gidan eskaturiko atal guztiak sartu 

dira irakasle baten paperean buru-belarri sartuz zein lana aberaste aldera 

bilaketa bibliografiko sakon bat eginez.  

• Geraldine Ramirez  

Hasiera batean ez nuen lana hau egiteko gogo handirik, beldurra nuenaren 

ondorioz. Dantzaren mundutik natorrenez kirolekin loturiko aspektuetan besteak 

bezain ondo moldatzen ez nintzenez eta gainera judoaren inguruan nituen 

estereotipoek bultzatuta, lanean galduta eta deseroso sentitzeko beldurra nuen. 
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Hala ere, nire taldekide guztiei esker oso eroso sentitu naizela esan beharra dut, 

une oro talde giro bikainean murgildutik eta gure arteko laguntza emateko zein 

jasotzeko prest egon garelako.  

Saio praktikoa ematerako orduan oso ondo moldatu ginen, gainera bi saio aurrera 

eraman ahal izateko unean bertan ikasleen jarrerei zein denborari egokitutako 

hainbat moldaketa egiteko gai izan ginen.   

Bestalde, txostena egiterakoan denon arteko koordinazio eta lan banaketa ona 

egon da. Lana banatzerakoan ez zen inolako arazorik egon eta amaierako azken 

produktua bikaina delakoan nago. Esan beharra dago, lanaren amaieran, dena 

elkartzerako orduan taldekide batzuk lan zama handiagoa hartu dutela, baina 

orokorrean denok izandako lan zama antzekoa izan da.  

Orokorrean, lan bikaina egin dugulakoan nago, lana egiten hasi ginenetik ipini 

genituen helburu guztiak lortu ditugularik.  
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10. ERANSKINAK  

1. Eranskina:  

1. ariketa: Agurra eta agurraren garrantziaren azalpena  

Deskribapena: Judoko agurra 

egiten ikasiko dute haurrek. 

Irakasleak irakasleen aurrean 

jarrita ikasleak ilaran jarriko dira.  

Azalpena egingo da nola 

belauniko jartzeko orduan 

lehengo ezker oina jaitsiko den 

eta ondoren eskuina. Agurra egin 

ostean alderantziz jaikiko gara 

lehenengo eskuineko oina jaikiko 

dugu. Honez gain azalduko da 

egiten den guztia desegin egiten 

dela judoan, beraz hasieran 

agurra egiten bada amaieran ere 

egin behar dela.  

Irudia:  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
3 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

2. ariketa: Ikasleen agurrak   

Deskribapena: haurrak korrika 

dabiltza norabide guztietan eta elkar 

 gurutzatzen  dutenean 

bostekoa ematen dute beraien artea. 

 Erritmoa  modulatzen 

joango gara, hasieran polikipoliki 

desplazatuaz eta gero eta intentsitate 

handiagoa sartuaz, harremanak 

sustatze eta suabe hasteko ariketa 

egokia.  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
2 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  
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3. ariketa: Korrika “kumi kata”   

Deskribapena:  aurreko ariketako 

dinamika berdina da baina 

taldekideekin gurutzatzean bostekoa 

eman beharrean kumi kata heltzen 

da. Hau judoan borrokalariek 

 batak  besteari heltzeko 

moduari deitzen zaio. Esku ona 

kolkora dijoa eta beste eskuak 

mahukan heltzen du. Ondoren askatu 

eta korrikan jarraitzen du beste 

taldekide batekin  gurutzatu  arte 

 eta berdina egingo dute.  

Irudia:  

 

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
2 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

  

4. ariketa: Animalien joan etorriak   

Deskribapena: joko sinbolikoa 

erabiliko  da  haurrek 

proposatutako  animalien 

desplazatuak burutu ditzaten. 

Txakurra,  karramarrooa, 

barraskiloa, pinguinoa, sugea… 

proposatuko  animalien 

lekualdatzeak ondorengo joko eta 

ariketa ezberdinetan nolabait 

erlazionatuko dira animalien joan 

etorri ariketarekin.  

Irudia:  

 

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
3 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

5. ariketa: Ushiro ukemi azalpena   
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Deskribapena: judoan erorketek 

duten garrantzia azalduko da, 

beharrezkoa  dela  erortzen ikastea 

 ondoren  judo 

SEGURTASUNEZ EGIN ahal 

izateko. Atzerako erorketaren 

azalpenean  faseak:  begirada 

gerrikora  buruak  ez 

 dezan kolpatu lurra, ipurdia 

lurreraino gerturatu eta azkenik 

kolpaketa burutu erorketarako 

inpaktuaren uhinak lurzorutik 

sakabanatzeko eta ez minik 

hartzeko.  

Irudia:  

 

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
2 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

6. ariketa: Ushiro ukemi praktika sekuentziazio bidez  

Deskribapena: sekuentzia bat 

planteatzen da atzerako erorketa 

ikasteko.  Lehenengo  pausua 

lurrean jarrita oinak luze ditugula 

egiten dugu. Atzerantz bota burua 

zilborrera begira dugula eta azkenik 

45º an eskuekin kolpaketa  bat 

 egiten  dugu. Ondoren 

berdina oin puntetan egiten dugu, 

atzeraka jausten utzi eta kolpaketa 

egiten dugu. Azkenik  zutik 

 egingo  dugu, 

lehenengo  ipurdia  lurrera 

gerturatu belaunak flexionatuz eta 

azkenik kolpaketa burutu.  

Irudia:  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Bakarka  

  

7. ariketa: Txakurraren jokoa+ ushiro ukemi  
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Deskribapena: Ikasi berri dugun 

edukiaren  barneratzea 

ahalbidetzeko txakurraren jokoa 

planteatzen da. Ikasle bat lau 

oinetan jarriko da eta tatamitik zehar 

desplazatuko da. Beste ikasle bat 

ukitzerakoan txakurra zena lurrean 

etzanda jarriko da eta  beste 

 ikasleak  bizkarra 

emanda lurrean dagoen ikasleari 

ushiro ukemia praktikatuko du, 

ipurdia  lurrean  dagoen 

ikaslearen beste aldean jarriko 

duelarik  

Irudia:  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

8. ariketa: Zenpo kaiten ukemi azalpena   

Deskribapena: 2 erorketa mota 

azalduko da. Begirada gerrikora 

izanda hanka bat aurreratuko dute 

ikasleek eta alde bereko esku 

 aurrerantz  luzatuz txiribuelta 

bat egingo du ikasleak aurreratu 

 dugun  kontrako 

eskuarekin  tatamiaren  kontra 

kolpaketa bat eginaz. Irakasleak 

egingo du erreferentzia bisuala izan 

dezaten ikasleek.  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
3 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

  

9. ariketa: Zenpo kaiten ukemi sekuentzia   
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Deskribapena:  Lehenengo 

txatxilipurdiak  egingo 

 dituzte ikasleek. Ondoren 

sekuentzia lagun batekin taldea 

egingo dugu. Ikasle bat lau oinetan 

jarriko da bere bikotea zutik jarriko 

 da  belaunekin  bere 

saihetsetatik ukituz, esku bat lurrean 

apoiatuko du eta beste esku eta 

burua bikotearen esku eta oinen 

tartetik sartuko du bikotearen 

gorputzaz txiribuelta egiten 

 lagunduaz.  Azkenik 

aniztasunaren trataera kontutan 

izateko  txakurra  moduan 

desplazatuko  gara  eta 

 estu batekin kontrako aldeko 

belauna ukiituko dugu, honela 

ikasten dute itsuek judoko txiribuelta.  

Irudia:  

 

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  Bakarka 

Bikoteka  

  

  

11. ariketa: Zaldunaren teknika azalpena (tate shio gatame)  

Deskribapena: irakasleak teknika 

azalduko du. Lagun bat lurrean 

etzanda jartzen du eta zangoak 

lagunaren albo bakoitzera botata 

lepoa besarkatzen du. Behean 

dagoenak zalduna besarkatu aldaka 

igo eta indarra eginez buelta ematen 

du.  

Irudia:  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
3 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  
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12. ariketa: Zalduna praktikatu     

Deskribapena: ikasleak bikoteka 

jarriko dira eta azaldutako teknika 

ikasten saiatuko dira, behean 

dagoenak buelta ematen saiatuko da 

lana biek egiteko.  

  

  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
3 minutu  

Tatamia  
Bikoteka  

  

  

  

  

13. ariketa: Karramarro eta pinguinoaren jokoa  

Deskribapena:  animalien 

desplazamenduetako  animaliak 

aprobetxatuz  jokoa  egiten  da. 

Karramarroak pinguinoa harrapatu behar 

du. Karramarroak pinguinoa ukitzean hau 

geldi geratuko da. Karramarroak 

 oinekin  belauniko dagoen 

 pinguinoa  heldu  eta 

eskuekin  lurrera desorekatu  eta 

zalduna teknika erailiko du. Honela, biak 

karramarro izango direlarik, denok 

karramarro bihurtu arte.  

Irudia:  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

  

  

  

14. ariketa: Kroisant azaldu, yoko shio gatame  
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Deskribapena:  irakasleak azalduko 

du. Pertsona bat lurrean etzango da 

gorantz begira, beste pertsona bularra 

lurrean dagoenaren gainean jarrita eta 

beso batek lepoa besarkatuz eta besteak 

hanka tartetik gerrikora  eramanaz 

 eutsiko  du. Pisuaren 

erabilera egokia zen den azalduko da.  

Irudia:  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
2 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

15. ariketa: Kroisant praktikatu   

Deskribapena: bikoteka jarrita 

ikasleak aurrez azaldutako croisant 

teknika egiten saiatuko dira. Era 

berean behin ondo helduta 

daukanean behean dagoena buelta 

ematen saiatuko da edo ihes egiten. 

2-3 aldiz egingo dute bakoitzak eta 

rolak aldatu.  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
3 minutu  

Tatamia  
Bikoteka  

  

16. ariketa: Karramarroa eta pinguinoa + kroisant  

Deskribapena:  pinguinoa 

 eta karramarroaren jokoa 

erabiliko da berriz baian oraingoan 

karramarroak pinguinoa  ukitzea 

 karramarroak eskua lepotik 

bizkarrera eramango du eta eskua jarri 

duen alderantz botako da desoreka 

sortuz eta kroisant teknikan amaituaz. 

Honela karramarro bihurtuz.  

Irudia:  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  
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17. ariketa: Lurreko borrokaren azalpena   

Deskribapena:  irakasleak 

azalduko du nola borrokatzen den 

lurreko  judoan. 

 Helburua  dela aurkaria 

 goraka  begira  lurrean 

immobilizatzea. Egokitutako arau bat 

jarriko da, izatez 20 segundo diren 

 arren  barne  logikara 

gerturatzen joateko eta denbora ondo 

aprobetxatzeko 10 segundo iraungo 

du. azalduko da era berean borroka 

bertan behera utzi nahi bada 3 txalo 

eman behar dituela lurrean edo 

aurkariari, SEGURTASUNA 

HELBURU.  

Irudia:  

 

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
2 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

  

18. ariketa: Lurreko randori (borroka) x3   

Deskribapena: Aurreko azalpena 

aprobetxatuz bikoteka jarri eta bikote 

bakoitzak lurreko borroka egingo 

dute. Minutu eta erdiko borrokaldiak 

izango dira eta 3 borrokaldi ezberdin 

burutuko dituzte jarraian.  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Bikoteka  

  

  

  

  

19. ariketa: Agurra eta saioaren hausnarketa  
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Deskribapena: amaierako agurra 

egin ostean irakasleak ZER IKASI 

DEN galdera airean jarriko du, 

hausnarketa bideratzeko asmotan 

eta jakiteko zer izan den haurrek 

ikasi dutena.  

  

Irudia:  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

  

20. ariketa: Futbol judoa   

Deskribapena: ariketa honetan, 

ikasleak bi taldetan banatuko dira, bi 

porteria ezarriko dira eta baloi bat 

egongo da jokoan. Baloia ezin da 

eskuekin hartu, bakarrik eskuarekin jo 

daiteke eta baloia ezin daiteke altxatu 

lurretik. Helburua gol sartze edo 

kontrako taldeko kideak lurrean 

immobilizatzea.  Edozein 

 unetan, baloia eduki edo ez 

beste taldeko batekin  lurreko 

 borroka  hasi dezakezu, 

 10  segundo 

immobilizatzen baduzu. Minutu bat 

kalean egon beharko du jolastu gabe. 

Partiduak 10 minututako bi denbora 

izango ditu.  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
20 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

  

21. ariketa: Desorekaren azalpena   
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Deskribapena:  judoaren 

oinarrietako bat dela azaldu eta zertan 

datzan erakutsiko da uler dezaten bai 

lurreko judoan eta baita zutikako judoan 

erabili behar den baliabide 

 garrantzitsua  delako. Norabide 

 ezberdinetan  eman daitezkeela 

 desorekak  eta horretarako 

irakasleak adibide ugari azalduko ditu.  

  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
2 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

22. ariketa: O uchi gari azalpena   

Deskribapena:  :   

 irakasleak zutikako teknika 

honen azalpena egingo du. Oinen 

teknika bat dela azpimarratuz. 

 Aurrez  ikasitako 

desoreka kontzeptua azpimarratuko du 

eta adibideak jarriko ditu nola burutzen 

den. Erortzen denak aurrez ikasitako 

 ushiro  ukemia praktikatuko du.  

  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
3 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

23. ariketa: Uzatien o uchi gari  

Deskribapena: 2 dinamika ezberdin egingo dira.   

Lehena, 22 ikasle badira 11 uztai jartzen dira tatami erdian denak ilaran. Uztai 

bakoitzaren parean bikote bat jartzen da, uztaitik 3 metrotara gutxi gora behera. 

Honela bi ilara geratuko ziren ilara bakoitzean 11 ikasle egongo liratekeelarik bere 

bikotearekin. Alde bateko ikasleak 1 zenbakia izango lirateke eta besteak 2.  
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Bat esatean ikasle guzti horiek uztaira gerturatu eta bakoitzaren hanka onaz uztaia 

inguratu behar dute gorputzaren zentrotik kanpoalderantz.  Sekuentziaren bigarren 

zatian berdina, uztaia inguratu gero lagunarenganaino gerturatu kumi kata heldu 

eta oina hanka tartean sartuko dio lagunari. Sekuentziaren azken zatian lehenengo 

bi faseetan egindakoa egin ostean desoreka norabide egokian aplikatuta o handi 

bat egingo du lagunaren hanka tartean duen oinarekin laguna lurrera botaz.  

Bigarren dinamikan ikasle adina uztai botako dira tatami azalera guztitik eta denak 

korrika ibilik dira tatamitik zehar. Irakasleak seinale bat entzutean bakoitzak uztai 

bat topatu behar du eta ahal bezain pronto uztaia inguratu behar du mugimenduaren 

keinu teknikoa eginaz. Aldi bakoitzean uztai bat kentzen da eta uztai barik geratzen 

den ikaslea kaleratua izango da. kaleratuak binaka jarri ahal direnean mugimendua 

praktikatzen jarriko dira. Poliki poliki denak kaleratzen joango dira eta azkeneko 

biak lurreko borrokaldia egingo dute.  

Irudia:  

  

  

  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
15 minutu  

Tatamia  
Binaka  

  

24. ariketa: Stop jokoa + o uchi gari    

Deskribapena: :  stop jokora jolastuk 

dugu.  Harrapatzaile bat, bi edo hiru 

izango dira eta ukitzen duenean norbait 

geldi geratuko da hankak  zabalik. 

 Libre  dauden besteek o uchi 

gari egingo diote libratzeko.  Minutu 

 bakoitzean harrapatzaileak 

aldatuko dira.  

  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  
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25. ariketa: O goshi azalpena   

Deskribapena:  irakasleak 

mugimendua  azalduko  du 

desorekaren  norabidean  enfasia 

jarrita. Gogoratuko su segurtasunez egin 

behar direla mugimenduak eta erortzen 

denak erorketa praktikatu behar duela. 

Mugimendua egiteko aurkariaren gerria 

heldu behar da gure esku onarekin eta 

gure eskuin aldeko  aldaka  aurkariaren 

eskuinaldeko  aldakara  eramango 

dugu eta aurkaria aldakatik gainera 

botako dugu. Adibidea errepikatu du 

irakasleak.  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
2 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

  

26. ariketa: Stop + o goshi   

Deskribapena:  aurreko 

esplikazioa kontuan izanda stop jokora 

jolastuko dira eta oraingoan libratzeko o 

goshi egingo dugu. Erortzen denak 

ushiro ukemi egingo du.  minutu 

 bakoitzean harrapatzaileak 

aldatuko dira denek ikasi eta egin ahal 

dezaten.  

  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

27. ariketa: Randori zutik 2’ x 3   
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Deskribapena:    ikaskideak 

bikoteka jarrita zutikako borroka egingo 

dute . Borrokaldi bakoitzean aurkaria 

aldatuko da.  

  

  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
6 minutu  

Tatamia  
Bikoteka  

  

28. ariketa: Randori lurrekoa 2’ x 3   

Deskribapena: ikaskideak 

bikoteka jarrita lurreko borroka 

egingo dute . Borrokaldi bakoitzean 

aurkaria aldatuko da.  

  

  

  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
6 minutu  

Tatamia  
Bikoteka  

  

29. ariketa: Sumo jokoa  

Deskribapena: gerrikoekin bi borobil 

handi egingo dira. Borobil bakoitzean 

talde bakoitzeko partaideak egingo dira. 

Jokoaren helburua aurkariak lurrera 

botatzea izango da edo borobiletik 

ateratzea. Lurrera jausten bada ikaslea 

ziztu bizian jaikiko da minik ez hartzeko 

eta borobiletik irtengo da. Ikasleak 

borobiletik irteten doazen heinean  

bikoteka jarri eta ikasitako teknikak 

praktikatzen jarriko dira. Azkeneko bi 

ikasleek zutikako borrokaldia egingo 

dute.  

Irudia:  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  
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___  

3 minutu  

Tatamia  Talde 

handietan 

bikoteka  

  

  

30. ariketa: Judoaren jokoa   

Deskribapena: talde bakoitzeko 

partaideak eskutik heltzen dira eta 

borobil bat egiten dute. Eskuak 

eraginda, bultzatu, erakarriz eta ikasi 

dituzten teknikak erabiliz 

taldekideak lurrera botatzen saiatuko 

dira. Lurrera jausten direnak ziztu 

bizian jaiki eta kalera joango dira. 

Hauek berriz bikoteka jarriko dira eta 

ikasitako teknikak praktikatzen 

jarriko dira. Azkeneko bi kirolariak 

zutikako borroka bat egingo dute.  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
3 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

31. ariketa: Randori zutik + lurrean   

Deskribapena: ariketa honetan 

ikasleek zutik hasiko dute 

borrokaldia eta lurrera jausten 

direnean lurrean jarraituko dute 

borrokaldi.  

  

  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
6 minutu  

Tatamia  
Bikoteka  

  

  

  

32. ariketa: Luzaketak   
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Deskribapena:  irakasleak gidatuta 

luzaketak egingo dituzte. Batez ere bular, 

bizkar eta zangoei emango  zaie 

 garrantzia.  Kirol honetan 

egiten diren mugimenduak kontutan 

 izanda  bultzatu  eta 

erakartzeak dira garrantzi handiena 

dituzten  mugimenduak, 

 beraz luzaketetan  beraiei 

 garrantzi emateak badu 

garrantzia.  

  

  

Irudia:  

 

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
6 minutu  

Tatamia  
Bikoteka  

  

  

  

33. ariketa: Epaile arauak   

Deskribapena: arbitroak nola 

puntuatzen duen eta nola 

adierazten dituen puntuazioak 

azalduko du. Adibideak jarrita 

jendeak ulertu eta barneratu dezan.  

  

  

Irudia:  

 

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

  

  

  

  

34. ariketa: Binaka borrokak + epailea   
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Deskribapena:  irakasleak 

gidatuta luzaketak egingo dituzte. Batez 

ere bular, bizkar eta zangoei emango 

 zaie  garrantzia.  Kirol 

honetan egiten diren mugimenduak 

kontutan  izanda  bultzatu  eta 

erakartzeak dira garrantzi handiena 

dituzten  mugimenduak, 

 beraz luzaketetan  beraiei 

 garrantzi emateak badu 

garrantzia.  

Irudia:  

 

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
6 minutu  

Tatamia  
Hirunaka  

  

  

35. ariketa: Puntuazio azalpenak   

Deskribapena: judoko puntuazio 

sistema  azalduko  da. 

 Ippon  a puntuazio  gorena 

 da,  aurkari bizkarrez 

 jausten  denean 

 eta lurrean gorantz begira 20 

segundo mantentzen dugunean. 

Wazari da aurkaria lurrera bota eta 

bizkarrez ez denean jausten (berantza 

begira jausten bada ez da kontatzen), 

adibidez, alboz eta bizkarrez baina ez 

oso argi jausten denean edo 10 

segundotik 19 segundora aurkaria 

buruz gora mantentzen badugu.  

Guzti honen adibideak jarri dira.    

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
5 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

  

36. ariketa: Erlaxazioa   
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Deskribapena: ikaskide guztiak 

lurrean etzan eta argia itzaliko da 

musikaren bitartez eta hik hasiko 

erlaxazio audioa jarriz erlaxazio 

unea bizitzeko aukera izango dugu.   

  

  

  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

___  
4 minutu  

Tatamia  
Talde osoa  

  

37. ariketa: Judo kooperatiboa  

Deskribapena: dinamika honek saio guztia iraungo du. 3 rol ezberdin daude 

dinamika honetan: borrokalariak x2, arbitroa bakarra eta mahai lanak egiten dituzten 

2 ikasle, guztira 5 pertsona.  

Borrokalariek borroka egiten dute 1,5 minutuko luzerako borrokaldietan, arbitroak 

ikasitako arauen arabera arbitratu egiten dute eta mahaiko 2 ikasleek tableta kudeatuz 

puntuazio sistema erabiliaz arbitroak esandako puntuazio markagailuan adierazten 

dute. Honela kirolaren barne logika barneratzeko dinamika honek asko laguntzen du. 

kirolaren 3 aldagaiak kontuan izanda: puntuak, denbora eta penalizazioak. 

Penalizazioen kontzeptua azaltzea geratzen da. Judoan 3 txartel hori daude, 3. Txartela 

lortzean automatikoki borrokaldia galtzen dugu. Txartel horiak lortzeko modu 

ezberdinak daude, postura oso defentsiboa izatea eta eskuekin gerrikotik behera 

ukitzea. 1,5 min bakoitzeko 5 pertsona sartzen dira eta honela bi telebista izanik 1,5 

minutu bakoitzeko 10 pertsona mugitzen direlarik. Besteak daudenean borrokan beste 

partaideak borrokaldiak ikusten eta arbitraje eta mahai rolak egiten dituztenen 

lanarekin adi egon beharko dute. Paperean borroka egin dituzten ikasleen izen 

abizenak apuntatuko dituzte eta baita mahai eta arbitro lanak egin dituztenak, honela 

kontrol bat izango dute zenbat aldiz egin duten rol bakoitza.  

Irudia:  

  

  

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  
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2 tablet, Judo 

scoreboard 

androideko  

programa, 2  

hdmi kable, 2 

telebista, 2  

paper eta 2   

boligrafo  

55 minutu  

Tatamia  

Talde handia  

  

38. ariketa: Masajea   

Deskribapena: Judoko agurra 

egiten ikasiko dute haurrek.  

Irakasleak irakasleen aurrean jarrita 

ikasleak ilaran jarriko dira. Azalpena 

egingo da nola belauniko jartzeko 

orduan lehengo ezker oina jaitsiko 

den eta ondoren eskuina. Agurra 

egin ostean alderantziz jaikiko gara 

lehenengo eskuineko oina jaikiko 

dugu.  

Irudia:   

Materiala  
Denbora  

Espazioa  
Talde mota  

Baloiak  

Pelotak  
5 minutu  

Tatamia  

Talde osoa  
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