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KOLPEAREN SIMULAZIOA

INTERAKZIOA: Banaka
DESKRIBAPENA: Pilota kolpatzen dela simulatu,  bi eskuekin eta besoa luzatuz
ALDAERAK: 

• Lurrean kolpatzeko eman beharreko pausoak markatu
• Kolpe desberdinak eman (behetik, albotik, airez) eta hartu

MATERIALA:

PILOTAREN BOTEA

INTERAZKIOA: Banaka
DESKRIBAPENA: Pilotari bote ematea etengabe, bi eskuekin.
PUNTUAZIOA: Zuk zeuk jarri helburua (adib. 10 bote)
ALDAERAK: 

• Botea eman bakarrik eskuinarekin, gero ezkerrarekin bakarrik, edo biekin.
• Geldirik, oinez edo korrika.
• Konbinazio ezberdinak egin.

MATERIALA: Pilota bat (goxua, goma espuma edo tenisa) – Pala – Zesta Punta

PILOTA-TOKEAK EGITEA

INTERAKZIOA: Banaka
DESKRIBAPENA: Pilotariak tokeak egin behar ditu gorantz, eskuarekin joz.
PUNTUAZIOA: Zuk zeuk jarri helburua (adib. 10 toke)
ALDAERAK:

• Tokeak egin eskuinarekin bakarrik, ezkerrarekin bakarrik, edo biekin
• Konbinazio desberdinak egin
• Tokeak eta boteak txandakatu.

MATERIALA: Pilota bat (goxua, goma espuma edo tenisa) – Pala – Zesta Punta

JOLASAK 
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MALABAREAK

INTERAKZIOA: Banaka
DESKRIBAPENA: 
Lehena: Pilotariak pilota bat izango du esku bakoitzean. Pilota bat esku batetik 
bestera jaurtiko du. Pilota hori hartu aurretik, bigarren pilota ere jaurti beharko du 
lehengo eskura.
Bigarrena: Bi pilotak hartuko ditu esku berean. Pilota bat gorantz jaurti, eta hartu 
aurretik, bigarren pilota ere jaurti.
Hirugarrena: Hirugarren pilota bat gehituko dugu. Eskuineko eskuan 2 pilota jarriko 
dira eta ezkerrekoan bat. Hasteko, pilota bat eskuinetik ezkerrera bota, eta, iritsi 
aurretik, ezkerreko pilota gorantz bota. Horrela jarraitu.
* Lehenengo urratsa gainditu arte, hurrengora ez igaro.
MATERIALA: 2 edo 3 pilota

PILOTA GORA BOTATZEA

INTERAKZIOA: Banaka
DESKRIBAPENA: Pilota gora jaurti, bote bat eman ondoren, bi eskuekin hartu. Lehen
esku batekin eta gero bestearekin.
PUNTUAZIOA: Zazpi aldiz jarraian lortu behar duzu. 
ALDAERAK:

• Bota eta hartu, bigarren botea eman ondoren, lehen botea eman ondoren, edo boterik eman 
aurretik.

• Gorputzarekin edo eskuekin mugimenduak egin, pilota airean dagoen bitartean, eta gero hartu.
• Hartu esku batekin.
• Karratu bat markatu, eta botea hor eman.

• Paretaren kontra bota eta hartu. (Paretaren ondoan jarri).                  
MATERIALA: Pilota bat (goxua, gomaespuma edo tenisa)  – Pala – Zesta Punta

JOLASAK 
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KOLPEAK EMATEA

INTERAKZIOA: Banaka
DESKRIBAPENA: Pilota gora bota behar da. Botea eman ondoren, pilota paretarantz 
edo gorantz kolpatu. Bi eskuekin egin.
PUNTUAZIOA: Zazpi aldiz jarraian lortu behar duzu.
ALDAERAK:

• Pilota gora jaurti eta jo, bigarren botea eman ondoren, lehen botea eman ondoren, edo botea 
eman aurretik.

• Gorputzarekin edo eskuekin mugimenduak egin, pilota airean dagoen bitartean, eta gero jo.
• Jarrera edo postura ezberdinetan jo: behetik, albotik edo airetik.
• Karratu bat markatu, botea non eman behar duen jakiteko.
• Pilota jaurti beharrean, botea eman.
• Pilota kolpatu ondoren esku berarekin hartu.
• Kolpeak boteprontoan ematea.

MATERIALA: Pilota bat (goxua, goma espuma edo tenisa)  – Pala – Zesta Punta

PASEAK EGITEA

INTERAKZIOA: Binaka
DESKRIBAPENA: Bata bestearen aurrean jarri, eta elkarren artean 3 metro inguru 
utzi. Ahalik eta pase gehien ematen saiatu behar dute.
PUNTUAZIOA: Gaizki pasatzen badu edo ez badu hartzen, puntu 1 aurkariarentzat.
ALDAERAK:

• Pilota hartu eta gora jaurti, hartu eta jo, edo zuzenean jo. Nahi bezala.
• Pilotarien arteko distantzia aldatu: handiagoa edo txikiagoa.
• Pase bakoitzaren amaieran, eskua aldatu.
• Jarrera edo postura desberdinak erabili
• Bakoitzaren aurrean karratu bat egongo da. Bakoitza saiatu behar da pilotak aurkariaren 

karratuan jotzea. Lagunak pilota hartu behar du.
• Sare bat erabili.
• Hasieran metro batera jarri. Erronda bat egiten duten bakoitzean atzerapauso bat eman.

MATERIALA: Pilota bat (goxua, goma espuma edo tenisa)  – Pala – Zesta Punta

TENISA

INTERAKZIOA: Binaka
DESKRIBAPENA: Tenis kantxa txiki bat antolatu behar da sare batekin. Partida bat 
jokatzea da kontua, pilota lehen botean kolpatuz.
PUNTUAZIOA: 

• Botea kantxatik kanpo edo sariaren azpian ematen badu, tantu bat aurkariarentzat.
• Tantu bat gehiago, jarraian 10 kolpe lotuz gero.

ALDAERAK:
• Hartu eta jaurti, hartu eta jo, edo toke bat eman eta gero jo
• Sarerik gabe, gerritik gora.

MATERIALA: Pilota bat (goxua, goma espuma edo tenisa) eta sarea  – Pala – Zesta Punta

JOLASAK 


