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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! EITB-ko telebista saioko proposamen berriak:
-Begi-esku koordinazioa
-Lateralitatea eta gorputz eskema
Esku jolasetan trebatu nahi?
- Vivaldi-ren "Udaberria"
- Izaro-ren "Paris"
Eta gorputz perkusioan?
- Udaberrian kantuz
- Rock-a
Kaña pixkat nahi dutenentzat, Athlon-eko lankideen proposamenak:
- Aerobik

- Luzaketak

- Indar saioa

-Askoz gehiago hemen

MAHAI
JOLASAK

MAHAI JOLAS
AKTIBOAK

Koordinatzaileon proposamenak!!

LEGO-ekin jolas proposamena. Ikusi bideoa
Jolastuko al gara? Mahai jolasen bilduma, euskaraz.
MUSIKAREKIN EDALONTZI JOLASAK:
Euskara da Euskal Herri
Nora edalontzi jolasa
Ruper Ordorika
KARTA JOLASA: kartekin dorreak sortu!! zenbat solairu
egiteko gai zara?? Ikusi bideoa
ANIMO ETA GOZATU FAMILIAN!!

ETXEAN BURUTZEKO
ERRONKAK
Ea gai zareten!! Animo!!

KOORDINATZAILEAREN ERRONKA: eskoba makilaren erronka!!
ea gai zaren eskoba askatu gabe mugimendu hauek burutzeko!!.
Ikusi bideoa
ERRONKA GEHIAGO:
1- Intxaurra eta urraren punteria jolasa! Ikusi bideoa
2- Erronka ezberdinen bilduma. Saiatu lortzen!
3- Indar dantza hau egiteko gai zara? Ikusi bideoa
4- Teniseko pilotarekin hurrengo erronka lortzeko gai zara? Ikusi
bideoa
5- Hurrengo erronka hau egiteko gai zara? Adibidea
6- Eta beste erronka hau? Adibidea

KIROLAK
ETXEAN!!
Sormena, dohai bat delako!!
Aste honetan, beste proposamen interesgarri batekin gatoz; ORIENTAZIO
FROGA!!
Bizi dugun egoera honen aurrean, Oñatiko Orientazio Eskolak, ondorengo
froga berezi hau sortu du bailarako gaztetxoentzat.
Ordenagailuan edota mugikorrean egiteko froga da. Frogan zehar galdera
ezberdinak izango dituzue, eta galdera bakoitza erantzuteko aukera batzuk
proposatuko dizkizuegu. Aukera hauen artean erantzun egokia zein den
jakin beharko duzue.
Orientazio kirola ezagutzen ez dutenentzat ere, egokia da frogatxo gau. Izan
ere, bertan kirol honetako ezaugarririk nabermenak lantzen baitira.Beraz,
gaztetxoak ezezik, helduak ere parte har dezakete froga berezi honetan.
Besterik gabe, gozatu!! Lotura honetan sartu, agertuko zaizun taula morean
zure izena idatzi eta OK sakatu!
SARTU eta JOLASTU!!

KIROLAK
ETXEAN!!
Sormena, dohai bat delako!!
ORIENTAZIO FROGAN ikasitakoa praktikan jartzeko 3 proposamen:
1-ALTXOR EZKUTUA:
Etxekoen artean, adostu ezkutatuko den objetua (zenbat eta txikiagoa
zailago) eta eremua zehaztu (zenbat eta eremu zabalagoa zailago).
Altxorra ezkutzatzen nor hasiko den zozketatu. Txandaka jolastu daiteke
edo altxorra aurkitzen duenak ezkutatu hurrengo partidan.
Partaide guztiak gela batean giltzapetu eta 60 segundu kontatuko dituzte,
altxorra ezkutatu bitartean. Zenbatzean, altxorraren bila hasiko dira!
Aldaerak:
"Hotz" eta "bero" esan altxorra aurkitzen laguntzeko.
Pistak eman
Denborak neurtu eta lehia sar daiteke ea nork bilatu azkarren.

KIROLAK
ETXEAN!!
Sormena, dohai bat delako!!

2- ORIENTAZIO FROGA ETXEAN:
Hasteko, esan beharra dago “orientazioa” kirol bat dela. Mapa baten irakurketa eta
iparrorratzaren laguntzaz, ingurune fisikoan zehar norbere kokapena ezagutuz eta
toki zehatz batzuk bilatuz, desplazamendu bat egitean datza. Mapa zehatz baten
laguntzarekin egiten da eta natur zein hirigunetan burutzen da.
Orientazio kirolaren berezitasun nabariena alor fisiko eta mentalaren uztarketa
dela esan daiteke. NON nago?, NORA noa?, NONDIK joan? eta NOLA egin?, dira
parte hartzaileari sortzen zaizkion galderak eta hauei erantzun egokiena eman
behar zaie.
Hau guztia, etxean egin dezakegu, baina ez dugu zertan iparrorratzik erabili behar.
Mapa guk sortuko dugu, hau da, norberak bere etxeko mapa marraztuz. Ondoren
eskatu zure familiakoren bati papertxo batzuk ezkutatzeko etxean zehar, eta
etxeko planoan markatzeko zenbakiekin. Papertxoak orden horretan jaso beharko
dira.
Papertxoetan proba edo erronka ezberdinak idatzi ditzakegu, eta horiek ondo
eginda baino ezingo da hurrengo papertxoaren bila joan.
Erronken adibideak: (guk bidalitako erronkak ere erabili ditzakezu)
Bota pilota bat gora, txalo bat jo eta hartu airean.
Igo ohe gainera, hanka baten gainean jarri eta mantendu horrela 15 segundutan.
Zeharkatu egongela alde batetik bestera hanka baten gainean.….eta zuei
bururatzen zaizkizuen guztiak. Landu irudimena!!

KIROLAK
KALEAN!!
Sormena, dohai bat delako!!

3-GEOCACHING-a:
Zer da? bideoan duzu azalpena
Zure inguruan badago horrelako altxorrik?
Animatu eta bilatu!!!

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 31 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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