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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.
Oraingoan Gorpuzt adirazmenera bere osotasunean bideratuko saioa
aurzketu digute:
- 6-8 URTE artekoentzat
AKROSPORT: etxekoekin batera figura hauek egiten ausartuko zara?
- Figura ezberdinak praktikatzeko
- Bikoteka egiteko koreografia
Kaña pixkat nahi dutenentzat, Ibarra kiroldegiko lagunen proposamenak:
- Core express 2,0

- Zumba pixka bat

- Siesta osteko aktibazioa

MAHAI
JOLASAK

MAHAI JOLAS
AKTIBOAK

Koordinatzaileon proposamenak!!
ZER DAGO POLTSA BARRUAN?: bakoitzak etxean dauden hainbat objetu
aukeratuko ditu jolaserako. Txandaka bat hartuko dugu eta poltsa baten
barruan sartuko dugu beste jokalariek ikusi gabe. Besteek eskuak bertan
sartuta eta begiak itxita, barruan dagoena zer den asmatu behar dute.
Poltsa barruan, objetuak, jostailuak, janaria, etab sartu daiteke.
KARTA JOLASA: bilduma ezberdinetako kartak edo kromoak erabili
ditzazkegu. Altuera batetik jausten utziko ditugu txandaka eta banan
banan, beste jokalariaren karta edo kromo gainean erori ezkero, lurrean
dauden karta edo kromo guztiak irabaziko ditugu. Paretan altuera batetik
jausten utzi edo mahai gainetik bota ditzakegu kartak edo kromoak.
Mahai jolas gomendagarriak EUSKARAZ! ikusi hemen
ANIMO ETA GOZATU FAMILIAN!!

ETXEAN BURUTZEKO
ERRONKAK
Ea gai zareten!! Animo!!

KOORDINATZAILEAREN ERRONKA: kuxina buru gainean askatu eta bi
eskuekin hanka azpitik, lurrera erori aurretik hartu. Ikusi bideoa
ERRONKA GEHIAGO:
1- Pelota gerritik lepora eramateko gai zara? Adibidea
2- Pelotak eskuetan izanik (bideoan bezala), altxatzeko eta berriz
etzateko gai zara?
3- Plantxa posizio batetik ping-pong-eko pelotak edalontzietan sartzeko
gai zara? Adibidea
4- Pintza edalontzian sartzeko gai zara? Adibidea
5- Galtzerdiak aulkian uzteko gai zara? Adibidea
6- Hurrengo erronka egiteko gai zara? Adibidea

on-line
3x3 jaurtiketa
txapelketa
Sormena, dohai bat delako!!
Txapelketa, larunbat honetan (maiatzak 9) 10:00-12:00 artean jokatuko da
43 ikasle animatu dira (19 benjamin eta 24 alebin-infantil). ESKERRIK
ASKO GUZTIOI!!
Multzo ezberdinetan (7-8 jokalari) lehiatuko dira eta multzo bakoitzetik 2
onenak finalera sailkatuko dira.
Izena eman duten ikasleek, bihar jasoko dute txapelketaren informazio
guztia. Gida antzeko bat osatu dugu, zapatura begira guztia prest izateko.
Edozein zalantza, koordinatzailearekin jarri harremanetan
NOLA JOKATU AZALPEN BIDEOA

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 30 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 maiatza 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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