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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!!
Gipuzkoako kirol egokituko federazioaren proposamenak:
- Etxean mugi gaitezen (aulkian, 1.atala)
- Etxean mugi gaitezen (aulkian, 2.atala)
Maite Arroitajauregiren (MURSEGO) proposamenak:
- ALUNELUL. Zapatak eskuetan jantziz dantzatzeko.
- KANTU AFRIKARRA. Umaole umaola.
- Txaka Pin Txo
Kaña pixkat nahi dutenentzat, Athlon-eko lankideen proposamenak:
- Zumba kardio saioa
-Askoz gehiago hemen

- Luzaketak

- GAP saioa

MAHAI
JOLASAK

MAHAI JOLAS
AKTIBOAK

Koordinatzaileon proposamenak!!

"TXINATAR MAKILEN" JOLASA: etxean duzuen rotulagailu edo
egurrezko margoekin jolastu daiteke. Puntuaketa adostu zuen
artean eta hasi jolasten! Bakarka denak hartzen saiatu bat ere ez
mugitu gabe edo familiakoekin txandaka hartzen joan, batenbat
mugitzen bada txanda galduz. Adibidea
Etxean egiteko jolasak: Bastoitxoen pista
SUKALDEAN JOLASEAN: Oreka jolasa hankak eta eskuak apoiatzen
joan sukaldean zehar mugitzen, koloretako papertxoak zapalduz.
Adibidea
Eskulana " pultserak komuneko roiloekin". Adibidea

ETXEAN BURUTZEKO
ERRONKAK
Ea gai zareten!! Animo!!

KOORDINATZAILEAREN ERRONKA: 2 zartagina eta komuneko
papelaz ea hau egiteko gai zaren! Ikusi bideoa
ERRONKA GEHIAGO:
1- Punteria ona duzula? erronka honekin egiaztatu! Ikusi bideoa
2- Hemen abdominalak lantzeko erronka! Ikusi bideoa
3- Oreka mantentzeko erronka hau egiteko gai zara? Ikusi bideoa
4- Yogurt potea dagokion lekuan sartzeko gai zara? Ikusi bideoa
5- Akrosport-a ezagutu eta praktikatzeko momentua! Adibideak
6- Pelotak motxilan sartzeko gai zara? Ikusi bideoa

kalean
NATURAN
JOLASEAN
Sormena, dohai bat delako!!
NATURAN JOLASEAN jaialdiaren 5.edizioa antolatu dugu
maiatzaren 20tik 25era. Kartela eta eranskina ikusgai
Ondorengo asteetan eszenatoki berri bat zabalduko zaigu, non badirudien
natur guneek berebiziko rola jokatuko dutela eta gure askatasunaren
babesgune nagusi izango direla.
Hau horrela izanik, Leintz Eskola Kirola, Besaide Mendizale elkartea,
Gaztetxeko guraso eta Haur asanblada eta Txatxilipurdi elkartetik, gaur
inoiz baino ozenago, espazio hauen balio zein zaintzaren aldeko aldarria
zabaldu nahi dugu. Hemen aurtengo proposamena! Atera argazkiak eta
bidali naturanjolasean@gmail.com helbidera! Argazki guztien artean
zozketa egingo da eta guztiekin bilduma polit bat sortuko dugu!
Hurrengo diapositiban herrietako naturguneak aurkituko dituzu.

ARRASATE:
Santa Barbara
Monterron
Etxezarreta
San Balerio
Kurtzetxiki
Hidalgobaso
Antoñina
Baserri-auzo
inguruak eta
basoak
Herriko
berdeguneak

ARAMAIO:
Andramari
Baserri-auzo
inguruak eta
basoak
Herriko
berdeguneak

kalean
NATURAN
JOLASEAN
Sormena, dohai bat delako!!

ESKORIATZA:
Gaztañadui
Eskolore bideak
Gatz bidean zehar
Aitxorrotx
Baserri-auzo
inguruak eta
basoak

LEINTZ GATZAGA:
Dorletako ama
Gatz museo
inguruak
Gatz bidean zehar
Baserri-auzo
inguruak eta
basoak
Herriko
berdeguneak
ARETXABALETA:
Urkulu
Otala Zelai
Porrukotsara
Gatz bidean zehar
Baserri-auzo
inguruak eta
basoak
Herriko
berdeguneak

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 32 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!
AZKEN ASTEA DUZU BIDEOA BIDALTZEKO!!!
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!!
Eskerrik asko konfinamendua hasi zenetik orain arte bidali dizkiguzuen
proposamen eta ideia guztiengatik!!!
Datorren astean azken jaia (maiatzaren 30) ospatuz emango diogu amaiera
ikasturteari eta datorren astekoa izango da azken proposamenen bilduma!
Eskerrik asko guztioi eta zainddu zaitezte!!
Koordinatzaileen kontaktuak/Contacto coodinadores:
https://leintzeskolakirola.com/kontaktua/
¡Muchas gracias por todas las propuestas e ideas enviadas hasta ahora desde
el inicio del confinamiento!
La semana que viene finalizaremos con las actividades de este curso con la
celebración de la fiesta fin de curso (30 de mayo) y os enviaremos el último
álbum de propuestas.
¡Muchas gracias y un saludo!

Gogoratu: ETXEAN BAI BAINA GELDIRIK EZ!!
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