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LEK etxean jolastuz!
Dokumentu honen bitartez, LEKeko koordinatzaileok, gomendio eta ideia batzuk
luzatu nahi dizkizuegu LEKen parte hartzen duten famili guztiei.
Bizi dugun egoeraren aurrean aktiboak izateko eta bizi kalitatea ahalik eta
onena mantendu dezazuen, aholku-gomendio eta ideia batzuk partekatu nahi
ditugu zuekin.
Aktibitate fisikoa egitearen onurak askotarikoak dira: fisikoak, kognitiboak,
emozionalak, sozialak,.. Horregatik, ondorengo orrietan hainbat ekintza, jolas,
ariketa, bideo-loturak, …aurkituko dituzue, eta espero dugu gustukoak eta
erabilgarriak egingo zaizkizuela.
Etxekoekin, denok mugitzeko egin ditzakezuen proposamenak dira,
dibertigarriak eta errazak! Animo eta gozatu familian!!
A través de este documento, los coordinadores de LEK, os queremos dar una serie de
consejos e ideas que a través del movimiento podréis practicar en casa y así hacer
frente a esta situación siendo activos y manteniendo una calidad de vida sana.
La práctica de actividad física diaria nos aporta beneficios a nivel físico, cognitivo,
emocional y social. Por eso, y teniendo en cuenta las limitaciones que la situación
actual nos crea, queremos compartir con todas las familias de LEK los siguientes
consejos, ideas, juegos y propuestas de actividades.
Son propuestas de movimiento que podéis realizar todos/as juntos en casa, divertidas
y fáciles! Animo y a disfrutar en familia!!

GORPUTZ
ADIERAZPENA
MUGITU eta GOZATU!!
MUGI MUGI! telebista saioa: EITB-k Euskaraz ekoizten duen saioa da.
Bertan, 30 minutuz Heziketa Fisikoko jarduerak proposatzen ditu Bilboko
ikastetxe bateko irakasle den Josunek. Animatu Josuneren jolas, erronka
eta dantzak jarraitzera!
- 6-8 URTE artekoentzat
- 8-10 URTE artekoentzat
Zeelanda berriko HAKA dantza egitera animatzen zara?
- Ikasi urratsak Go!azen-ekin
- Eskola kiroleko HAKA dantza kirolari ospetsuekin
Kaña pixkat nahi dutenentzat, Ibarra kiroldegiko lagunen proposamenak:
- Total body

- GAP 2.0

- Erratz batekin indar saioa

MAHAI JOLAS
AKTIBOAK

MAHAI
JOLASAK

Koordinatzaileon proposamenak!!

KOLORE-KOLORE: Paperezko kolore-kolore jokua da eta nola
egin azalduko dizuegu ondorengo bideoan. Beharrezko
materiala: folio bat, artaziak, margoak, arkatza edo boligrafoa.
XAKEA: Kirol hau praktikatzeko Xakeko taula eta fitxak
beharko dituzue. Eduki ezean, ondorengo loturan Xakean online
jokatzeko aukera aurkituko duzue. Bertan, joko arautegia eta
fitxen mugimenduak ikasteko azalpenak ere aurkituko duzue.
ANIMO ETA GOZATU FAMILIAN!!

ETXEAN BURUTZEKO
ERRONKAK
Ea gai zareten!! Animo!!

1- KOORDINATZAILEAREN ERRONKA: Lurrean etzanda flexioa egiten
hanka tartetik pilota buruarekin jaurti eta “boloak” bota. Adibidea
bideoan.
ERRONKA GEHIAGO:
2- Aulki batetik bestera pasatzeko gai zara bideoan bezala? Adibidea
3- Komuneko papera oinekin jaurti eta lepoaren atzeko aldearekin
hartzeko gai zara? Adibidea
4- Bideoko zirkuitotxoa egiteko gai zara? Adibidea
5- Karramarro posizioan egonik zenbat toke egiteko gai zara? Nahi
duzuen materiala erabili. Adibidea
6- Hurengo erronka egiteko gai zara? Adibidea
7- Edalontzi eta boligrafoekin hurrengo erronka egiteko gai zara?
Adibidea

on-line
3x3 jaurtiketa
txapelketa
Sormena, dohai bat delako!!
LEKeko egutegian aurreikusita zegoen eta urtero hain arrakastatsua izan den
3x3 saskibaloi txapelketari keinu bat egin nahi diogu eta LEKeko “Online 3X3
JAURTIKETA TXAPELKETAren” berri eman nahi dizuegu.
INFORMAZIO GUZTIA GUTUNEAN DUZUE!
Ekintza hau LH 3tik DBH 2. mailara arteko ikasle GUZTIEI zuzenduta dago.
Maiatzaren 7, 8 edo 9an antolatuko dugu izen emate guztiak jasotzean bakoitzari
zein egun eta ordutegi egokitu zaion jakinaraziko diogu.
Ordutegia: Goizez edo arratsaldez txandak antolatuko dira beharraren arabera.
Ekintza hau doakoa izango da eta izen ematea apirilaren 29tik maiatzaren 4ra
bitartean zabalduko da.

LEK
ZOZKETA!!
LEKeko kamiseta jantzi eta MUGI!!

Jantzi LEKeko kamiseta eta bidali zure "LEK etxean jolastuz!"
bideo laburra, zuen ikastetxeko koordinatzaileari (emailez edo
whatsapp bitartez). Dagoeneko 26 bideo jaso ditugu!!!
Jasotako bideo guztiak, LEKeko web gunean (Multimedia
atalean) argitaratzen joango gara astero eta bertatik ideia
berriak har ditzakezue!! ANIMATU ETA GRABATU ZEUREA!
Jasotako bideo guztien artean, Forum Sport dendan erosteko
100€-ko 3 opari txartelen zozketa egingo da ikasturte amaieran!
Bidali proposamenak eta parte hartu!

IRUDIMENAZ GOZATU!!
Eskertuko genizueke gurekin harremanetan jartzea bestelako ideia edota
proposamenik izango bazenute, guk ideia edo proposamen hori guztion artean
zabaltzeko, denon artean ideiak konpartituz eramangarriagoa izan dadin aurretik
gelditzen zaiguna.
Eskerrik asko orain arte bidali dizkiguzuen ideiengatik!!

Koordinatzaileen kontaktuak/Contacto coodinadores:
https://leintzeskolakirola.com/kontaktua/

Os agradeceríamos que si tenéis nuevas sugerencias o propuestas os pongáis en contacto
con nosotros. Compartiendo ideas haremos las semanas que nos quedan más llevaderas.
¡Muchas gracias por las propuestas enviadas hasta ahora!

Gogoratu: ETXEAN BAI BAINA GELDIRIK EZ!!
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