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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!!
Zumba kids, txikientzako zumba proposamen erraz eta erakargarriak:
- Electronic songs - Minions
- I like to move it
- Azukita
Kaña pixkat nahi dutenentzat, Ibarra kiroldegiko Oihane-rekin Xunba
proposamen berriak:
- Xunba by Oihane

- Xunba 3.0

-Askoz gehiago hemen

Gorputza topera jarri ondoren, erlaxazio proposamenak:
- STL erlaxazioa
- Meditazio bideratua / Erlaxazio sakona

MAHAI
JOLASAK

MAHAI JOLAS
AKTIBOAK

Koordinatzaileon proposamenak!!

"TANGRAM" JOLASA: etxean egiteko proposamena.
Ikusi
CD-DVD-ak berrerabili eskulanak egiteko. Ikusi
Ur botilekin BOLOAK. Ikusi

ANIMO ETA GOZATU FAMILIAN!!

ETXEAN BURUTZEKO
ERRONKAK
Ea gai zareten!! Animo!!

KOORDINATZAILEAREN ERRONKA: "pinoa" egin bitartean
kamiseta kendu eta janzteko gai zara? Ikusi bideoa
ERRONKA GEHIAGO:
1- Indarra lantzeko erronka batzuk. Adibidea
2- Karramarroak gai dira futbolean jolasteko? Adibidea
3- Etxekoren batekin erronka hau egiteko gai zara? Adibidea
4- Punteria frogatzeko erronkatxo bat. Ikusi bideoa
5- Errotulagailuek hegan egiten dute? Adibidea
6- Beste punteria erronka bat. Ikusi bideoa
7- Komuneko paperarekin burutzeko hainbat erronka. Ikusi
adibidea

LEK AZKEN
JAIA
Ikasturtea amaitzeko jaia!!
19-20 ikasturte berezi honi amaiera emateko, Leintz Eskola Kirolak, Azken jaia
"online" antolatuko du zapatu honetan (maiatzak 30).
Youtube-ko kanalean izango duzue ikusgai jaia, zapatuan 11:00tatik aurrera.
Konektatuta egon, emanaldia hasten denerako!! hemen kanalera sarbidea
LH 1 eta DBH 2 arteko familia guztiak zaudete gonbidatuta eta gogoratu amaieran
zozketa ezberdinak egongo direla! Hemen egitaraua:
Aurkezpena
Martxoa arte burututako ekintzen laburpen bilduma
LEK etxean jolastuz! programa
"LEKeko kamisetan jantzi eta mugi" jasotako bideoen artean zozketa
Oparien zozketa nagusia (LEK parte hartu duten ikasle guztien artean)
Agurra

LEK
ZOZKETA!!
LEKeko kamiseta jantzi eta MUGI!!

Gaur amaituko da "LEK kamiseta jantzi eta mugi" ekintzan
parte hartzeko epea.
40 bideo inguru jaso ditugu eta bideo guztiak, LEKeko web
gunean (Multimedia atalean) dituzue ikusgai!!! Eskerrik asko
parte hartu duzuen guztioi, benetan ideia polit eta originalak
bidali dizkiguzue eta!!
Jasotako bideo guztien artean, Forum Sport dendan erosteko
100€-ko 3 opari txartelen zozketa egingo da zapatu honetako
Azken jaian!
Bidali proposamenak eta parte hartu!

IRUDIMENAZ GOZATU!!
Eskerrik asko konfinamendua hasi zenetik orain arte bidali dizkiguzuen
proposamen eta ideia guztiengatik!!!
Proposamen bilduma hau izan da ikasturte honetako azkena eta zapatuan
(maiatzaren 30) LEK AZKEN JAIA ospatuz emango diogu amaiera
ikasturteari!!
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!
Este ha sido el último álbum de propuestas de este año y el sábado
finalizaremos con las actividades de este curso con la celebración de la fiesta
fin de curso (30 de mayo).
¡Muchas gracias y un saludo!

Gogoratu: ETXEAN BAI BAINA GELDIRIK EZ!!
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