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KIROLA EUSKARAZ. SARRERA
Irakurle, esku artean dituzun fitxa didaktiko hauek KIROLA EUSKARAZ programaren 18. edizioko emaitza da.
Debarroko udaletako kirol eta euskara zerbitzuak aspalditik daramagu euskara normalizatzeko bidean urratsak
ematen. Ardo onak bezala, urteekin hobera egiten dugu eta horregatik etengabeko aldaketak egiten dihardugu. 

Edizio honetan kalitatearen inguruan berrikuntzak egiten saiatu gara. Batetik, beka egileei gehiago eskatu eta
fitxen mamia hobetzeko asmotan, bekarako ekarpen ekonomikoa igo egin dugu. Hori dela-eta, urtero argitaratu ohi
ditugun bi fitxa-karpeten ordez bat bakarra egin dugu.

Bestetik, mezu grafikoen maila hobetzen saiatu gara. Horretarako irudi batek mila hitzek baino gehiago balio
duenez, aurten, gure materiala irudikatzeko irudigile profesionalen eskutan jarri gara. Irakurlearen begiek goi
mailako argazkiak eta marrazkiak ikusiko dituzte. 

Azkenik, gaia jorratzeko modua ere berria izan da. Kirolaren Euskal Planaren eta Eskola Kirol Dekretuaren bidetik
jo dugu. 2008 honetan, azalean ikusi duzun bezala, ziklismoa hartu dugu hizpide. Orain arteko fitxetan ariketak
eta jokoak aurkeztu ohi genituen; oraingoan, esan dugun lege eta arauen ideologiarekin bat eginez, ziklismoaren
alderdi guztiak jorratzeko ahalegina egin dugu. Honela, ziklismo mota desberdinak jaso nahi izan ditugu fitxa
hauetan: eskola-umeen ziklismoa, aisialdikoa eta baita errendimendukoa ere; hirurek bat egin dute lehenbiziko
aldiz fitxa hauetan.

Fitxa hauek kirola bera baino kirolaria helburu duten hezitzaileei zuzenduta dago. Beraiekin, beraiengatik eta
beraientzako, bejondeizuela!

Debarroko udaletako Euskara eta Kirol zerbitzuak.
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2009ko urte honetan ziklismoaren inguruan burututako lanaren emaitza honako liburuxka hau da. Hau guztia
burutzeko jaso dugun laguntza eta babesa eskertu nahi diegu ondoan izan ditugun guztiei, batez ere lagun min eta
familiartekoei. 

Eskerrik asko hau osatzeko emandako indarragatik.

Zuentzako da.

Joseba Sesma eta Iban Urkiza

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA

Eskutan dituzun fitxa didaktiko hauek ziklismoaren ingurukoak dira. 

Lehen atal batean, ziklismoaren hurbilketa egingo dugu. Horretarako, lehenik, eta azkar batean, bizikloaren
historian atzera egingo dugu. Horren ostean, gaur egungo ziklismoaren aldaerak aztertuko ditugu. Azkenik, eta
hurbilketarekin amaitzeko ziklismoak Euskadin dituen egiturak eta antolaketak azalduko ditugu.

Bigarrenekoz, luze eta zabal, ziklismoaren irakaskuntza-ikaskuntza jorratuko dugu. Lehenik eta behin,
ziklismoaren irakaskuntza eta ikaskuntza antolatzeko sortu dugun eredua azalduko dugu. Berton, etapak,
edukiak eta adinez adineko antolakuntza proposatuko dugu. Azkenik, hitzetatik ekintzetara dagoen zubi luzea
gurutzatuko dugu eta azaldutako ikaskuntza-irakaskuntza aurrera eramateko jarduerak proposatuko ditugu.  

Liburu hau ikastetxeetako heziketa fisikoko eta ziklismoko irakasle-entrenatzaileei begira egin dugu. Iraultza ixila
egiten saiatu nahi dugu. Ziklismoa ikusteko eta ikasteko begirada berri bat eman nahi dugu. Desberdin ikusten
dena desberdin irakasten delako, hemen zure jardunerako lan tresna berria izan daitekeena.

Ea lortzen dugun.

EGILEEN SARRERA

ZIKLISMOA. FITXA DIDAKTIKOEN SARRERA



1.1. HASTAPENAK
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1482
DA VINCI (Italia)
"Codez Atlanticus" obran, transmisio katea duen bizikleta baten antzeko irudia
agertzen da.

1790
MEDE DE DEVRAC (Frantzia)
"Celeriferoa" aurkeztu zuen. Egurrezkoa. Aurrera egiteko oinak lurrean finkatzen
ziren.

1818ko apirilaren 5ean.
KARL-FRIEDRICH-CHRISTIAN LUDWING-VON DRAIS (Frantzia)
"Draisiana" (belozipedoa) aurkeztu zuen. Celeriferoaren antzekoa baina honen
aurreko gurpilak norabidez aldatzeko gaitasuna zuen.

1818
DENNIS JONSHON (Ingalaterra)
"Hobby-Horse"a patentatu zuen. Burdinazkoa izanik 32 kg pisatzen zituen.

1840
KIRK PATRICK MACMILLAN (Eskozia)
Honek aurkeztutako bizikletak atzeko gurpila aurrekoa baino handiagoa zuen. 
Hankak lurrean bermatuta mugitu beharrean, biradera batzuen bidez mugitzen
zen.



1 ZIKLISMOA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «
1861
PIERRE MICHAUX (Frantzia)
Bizikletarentzako iraultza: Aurreko gurpilari pedalak ezarri zizkion.

1867
ERNEST MICHAUX (Frantzia)
Belozipedo modernizatua aurkeztu zuen.

1869
MAYER ETA GUILMET (Frantzia) 
Lehendabiziko "Bizikleta" aurkeztu zuen. Erabat metalezkoa zen, bi gurpilek
antzeko diametroa zuten, nahiz eta aurrekoa pixka bat handiagoa izan. 
Atzeko gurpila transmisio-kate batez mugitzen zen.

1870
"The Ariel"  1876 "Gran Bi"
Transmisio-katerik gabeak eta aurreko gurpila atzekoa baino askoz ere
handiagoa.

1885etik aurrera
Belozipedoak indarra galdu zuen, bizikletak, ordea, irabazi. 
Horren adibide "The Linley and Biggs Whippest" bizikleta.

1888
JOHN BOYD DUNLOP (ESKOZIA)
Gurpil pneumatikoduna asmatu eta lehendabizikoz era honetako gurpilak
erabili ziren bizikleta batean.



Bizikleta modernoa agertzearekin batera, ziklismoko lehen
lasterketak sortzen hasi ziren. Horrela, 1891ko maiatzaren 23an,
Burdeos-Paris lasterketa sortu zen. Ordutik aurrera, klasika
ezberdinak sortzen hasi ziren, Lieja-Bastogne-Lieja klasika
besteak beste, eta baita gaur egun garrantzitsuenak diren birak
ere. Izan ere, 1903ko ekainaren 1ean lehenengo Frantziako Tour-
a ospatu zen. 6 urte beranduago Italiak, Milan-San Remo eta
Lonbardiako Giroa bezalako klasika garrantzitsuak zituen herriak
bere lehendabiziko Italiako Giroa antolatu zuen. 1935era arte
itxaron behar izan zen lehenengo Espainiako Vuelta ezagutzeko. 

Euskal Herriko lehen bizikleta lasterketek Debarroko
industriarekin harreman zuzena izan zuten. Armagintzan aritzen
ziren industriek lehen mundu gerratea eta gero sortu zen
armagintza krisia gainditzeko ahaleginetan, armak egiteari utzi
eta fusiletarako erabiltzen ziren hodiekin beste produktu berri bat
sortzeari ekin zioten: Bizikleta. Langintza honetara jauzi egin
zuten enpresa garrantzitsuenak ORBEA, GAC (Garate, Anitua y
Cia) eta BH (Begiristain Hermanos) izan ziren. Enpresa hauek
produktu berria merkaturatzeko eta jendeari erakusteko asmotan,
egun gurean ospea duten lehen ziklismo probak antolatzen hasi
ziren: Euskal Herriko Itzulia eta Euskal Bizikleta (Eibarresa)
besteak beste.
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Hauen artean Euskal Herriko Itzulia izan zen bertoko lehendabiziko lasterketa. Lehen edizioa 1924. urtean egin
zen, orduko lehen txapelduna Francis Pelissier frantziarra. Espainiako Gerrate Zibilaren ondorioz, 1935 eta 1969
urteen artean ez zen antolatu. Lehenengo ekitaldia Pelissierrek irabazi zuen. Egun EH itzulia UCI ProTour ligaren
barruan da,  apirilean jokatzen den 6 eguneko itzulia da. Bestalde, goi mailako ziklismoarekin jarraituz, Munduko
probako Donostia-Donostia Klasika dago. 1981ean sortu zen eta abuztuan egiten den proba hau Donostian hasi

eta bukatzen den UCI proTour-eko 2. mailako klasika
da.

Ameriketako Kalifornia inguruan, 70.eko hamarkadan,
ziklismoaren bigarren iraultza izango zena osatzen hasi
zen: mendi bizikleta. Horretarako, garai hartako gazteek
egunkariak banatzeko bizikleta astun eta sendoak hartu
eta mendi aldera jotzen zuten bizikleta txangoak egitera.
Bizikleta hauei halako eta bestelako konponketak eta
berrikuntzak eginez egungo mendi bizikletara iritsiko
dira. Egun hedaturik  dagoen bizikleta.
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1.2. ZIKLOAK. SAILKAPENA
Hurrengo azpiatal honetan ziklo mota desberdinak erakutsiko dizkizugu. Bizikleta bat hori bera baino ez da: bi
zikloz osatutako gailua. Gurpil bat kenduz gero, monozikloa dugu eta bikoari hirugarrena ipiniz gero trizikloa.
Errepideetan ibiltzeko bizikloak errepideko bizikletak dira, baina natura eremutara jauzi egiten badugu
ziklokroseko txirringak eta mountain-bikak agertuko zaizkigu. Balaztak kentzen badizkiogu pistako bizikleta izango
dugu, baina berriz, bizikleta berari zela jaitsi eta gurpil txikiak ipintzen badizkiogu trialean aritu eta jauzi
akrobatikoak egiten jarriko gara.

Sailkapena egiteko gurpil kopurua erabili dugu:

1.2.1. GURPIL BAT: MONOZIKLOA

Gurpil bakarrekoa. Zela eta pedalak ditu, heldulekurik ez. Akrobazian eta zirkoan erabiltzen da.
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K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA

«



1.2.2. BIZIKLOAK

Biziklo edo bizikletek bi gurpil dituzte. Denak kate bidezko bulkada sistemaz baliatzen dira aurrera egiteko.  

1.2.2.1. MENDIKO BIZIKLETAK

Bizikleta hauek natura eremuan erabiltzeko egin dira. Bere sorterria Ameriketako Kalifornia da. Han egunkariak
banatzeko bizikleten irmotasun eta gogortasunaz baliatu ziren hiritik basabideetara jauzi egiteko. Eremu
ezberdinetako talkei eusteko atal sendoak dituzte eta, gehienetan, esekidura sistema batez edo batzuez hornituta
daude. Gaur egun mendiko ziklismo aldaera bakoitzeko bizikleta bat dago:
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RALLY edo XC (Cross Country).
- Mendian gora eta behera ibiltzeko koadro arinekoa. 
- Orain arte esekidura bakarrekoak izan diren arren, laster batean,

bikoitzekoak izango dira. Honen arrazoia atzeko esekiduraren
hobekuntza teknikoa, jada ez da pedal kolpearen indarrik  galtzen.

- Lehiaketan atzeko esekidura ez da erabiltzen.
- Heldulekua zelaren altueran edo beherago ezarri ohi da. 
- Balaztak disko motakoak dira.
- MARATHON. Iraupen luzeko mendi lasterketetarako erabili ohi dira.

Arinagoak izan ohi dira.
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JAITSIERAKOAK (DH, Down hill)
- Maldan behera aritzeko bizikletak.
- Zela heldulekua baino beherago dute.
- Aurreko esekidurak 120mm-200mm bitartekoak dira. 
- Gehienak esekidura bikoitzekoak.
- Balazta sistema oso garatuak dituzte. 
- XCak baino astunagoak eta sendoagoak dira. Hala ere, hauen artean

ere banaketa egin daiteke pisuaren arabera; honela, arinetik astunera
banatuta: All-mountain, Enduro eta Dowunhill erakoak daude.

- Balaztak disko motakoak dira.

FREERIDE (FR)
- Esekidura bikoitzekoak. 
- Zela heldulekua baino beherago dute.
- Maldan beherako probetarako erabili ohi dira.
- Jaitsierak egitekoak baino arinagoak dira eta horregatik,  izenak

dioen moduan, nahi bezala erabili daitezke. 
- Jauziak eta akrobaziak egiteko erabiltzen dira.
- Balaztak disko motakoak dira.
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BMX
- Aurreko mendiko bizikleten aldean koadro txikiagoa du. 
- Zela heldulekua baino beherago dute.
- Esekidurarik gabeak. 
- Kanbiorik gabeak.
- Balaztak pastilla motakoak dira.

TRIALSIN
- Akrobazia eta trebezietarako bizikleta. BMXaren tankerakoa. 
- Platerak babestuta doaz, gurpilekin batera lurrean bermatzeko eremu

bezala erabili daitezke eta.
- Orekari hobeto eusteko pneumatikoak aire gutxiz puzten dira.
- Kanbiorik ez dute eta bai platerak eta baita pinoiak ere oso txikiak

dira.
- Balaztak pastilla motakoak dira.
- Maiz zela kendu egiten zaio lehiaketetan ez baita erabiltzen.



1.2.2.3. ERREPIDEKO BIZIKLETAK

Benetan ez dira denak errepidekoak. Komunean dituzten ezaugarriak helduleku mota eta zelarekiko altuera dira.
Heldulekua zela baino beherago ipintzen da, honela gorputz enborra gehiago etzaten da, airearen kontrako
marruskadura gutxituz. Heldulekuak posizio desberdinekin oratzeko aukera ematen du, unean uneko egoeraren
arabera. Proba edo erabilera motaren arabera bestelako osagaiak aldatzen dira. 
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ERREPIDEKOA
- Heldulekuak posizio desberdinak hartzeko aukera ematen du.
- Zela heldulekua baino gorago dago.
- Kanbioak ditu.
- Gurpilak meheak dira.

PISTA
- Errepidearen ezaugarri berak ditu: gurpil mehea, posizio anitzetarako

helduleku baxua. 
- Balaztarik ez du. Transmisio katea finkoa du eta balaztatzeko, pedal

kolpea atzerantz egin behar da.
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ERLOJUPEKO, DUATLOI ETA TRIATLOI.
- Heldulekua oso baxu dauka eta besaurreak dira berma-lekua. 
- Gorputzaren posizioa oso aerodinamikoa da. 
- Balaztak pastilla motakoak dira.
- Gurpilak arinak dira, maiz karbono zuntzezkoak.

ZIKLOKROSA
- Belardi eta lokatza artean ibiltzeko denez, gurpil irudia ez da laua.

Hala ere, mendi bizikleten aldean gurpilak mehea izaten jarraitzen
du.

- Koadroa arina da. Maiz bizikletatik jaitsi beharra izaten da, lasterka
egin eta bizkarrean hartuta oztopoak gainditzeko; horregatik, koadroa
arina baina gogorra izaten du.



1.2.2.4. AISIALDIRAKO ETA GARRAIORAKO BIZIKLETAK
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HIRIKO BIZIKLETA
- Heldulekua zela baino altuago du. Gainera, gidatzeko oso errazak

dira, txirrindulariaren gorputz posizioa oso bertikala delako eta
heldulekua oso gertu duelako.

- Kanbioak izan ohi dituzte.
- Maiz otarra edota fardela eramateko prestatuak daude.
- Kateak babestuta doaz, olioz galtzak ez zikintzeko.
- Maiz helduleku eta zelaren arteko tutu horizontalik ez dute. Honela,

txirrindulariak errazagoa du hanka pasatzea eta zelan esertzea.

ROWING BIKE
- Bizikleta oso erosoa da.
- Berma-puntuak aldaka eta bizkarraren artean banatzen dira.

Grabitate zentroa posizioz aldatzen da, bertan aritzen dena aulki
batean bezala eserita doa eta.

- Pedal kolpe oso eraginkorra du, ohiko bizikleta baino %12 gehiago.

TANDEMA
- Bi pertsonek pedal kolpeak batera eta elkarrekin emateko prestatua

dagoen bizikleta.
- Transmisio bikoitza du.
- Mendikoak eta errepidekoak daude.
- Aurrean doan txirrindulariak du kanbioen, balazten eta norabidearen

ardura.
- Bizikleta paregabea premia bereziko pertsonentzako: itsuendako,

orekarekin arazoak dituztenendako edota bestelako laguntza behar
duten hasiberri edo txirrindulariendako.



1.2.2.5. GAINONTZEKO ZIKLOAK

Hiru gurpileko zikloek berma hirukoitza dutenez egoerari hobeto eusteko aukera ematen dute.

HAUR TXIKIAK

- Ziklismoan hasteko lehenbiziko zikloak. 

- Askok ez dute transmisio katerik eta horregatik pedalak kentzen
zaizkie.

- Gurpilak zabalak izan ohi dira.

GURPIL TXIKIAK JARTZEN ZAIZKIONAK

- Atzean bi gurpil txiki jartzen zaizkio orekari laguntzeko.

PREMIA BEREZIETARAKO BIZIKLETAK

- Zentzumen arazoak edota urritasun psikikoak
dituzten pertsonek kirola egiteko aukera ezin
hobea dute triziklo edo kuadrizikloarekin.
Aldaera eta mota asko daude.

http://www.stricker-handbikes.de/home_sp/
home_sp.html
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http://www.stricker-handbikes.de/home_sp/home_sp.html
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HANDBIKE edo ESKU TXIRRINGA
- Goiko ataleko indarraz mugitzen

den trizikloa.
- Oso erabiliak gorputzaren beheko

ataletan zailtasunak dituzten
pertsonentzako eta baita kirol
egokituan ere.

http://www.stricker-
handbikes.de/home_sp/home_sp.html

BESTELAKOAK
Irudimenak ematen duen adinako
zikloak egiten diren premien
arabera: garraiorako, aisiarako,
jolasteko, ikerketarako, eta abar.

RECUMBERT
- Oreka zentroa oso atzeratua du.

Berma puntuak ohiko
bizikletakoak baino handiagoak
dira, honek erosotasun handia
ematen dio.

- Pedal kolpearen eraginkortasuna
oso ona da.

http://www.stricker-handbikes.de/home_sp/home_sp.html


1.3. BIZIKLETAREN ATALAK
Azpiatal honetan bizikletak dituen atal orokorrak azalduko ditugu. Jarraian azaltzen dugun bizikleta hau da
Heziketa Fisikorako eta Ziklismo eskoletarako proposatzen duguna: mendiko bizikleta. Heldulekua sinplea du,
gurpilek lur orotarako aukera ematen dute eta kanbioak pedalak emateko 18-21 aukera emango ditu. 

Bizikleta hau bi arrazoirengatik proposatu dugu: eremu desberdinetan eta jarduera desberdinak egiteko aukera
handia eskaintzen duelako eta bizikleta guztien artean demokratikoena delako, baita merkeena ere.
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1.- Kuadroa
2.- Eserlekua edo zela
3.- Biela
4.- Pedala
5.- Pinoiak
6.- Platerak
7.- Eskulekua
8.- Adarra
9.- Urkila

10.- Indargetzailea
11.- Gurpila
12.- Haguna
13.- Estalkia
14.- Ganbera
15.- Erradioa
16.- Balazta
17.- Aldagailua
18.- Norabidea
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1.4. ZIKLISMOAREN EGITURAKETA EUSKADIN
Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Kirol Plana orain dela urte batzuk gauzatu zuen. Plan horrek azaltzen digu zela antolatzen
den Euskadiko gizartea kirolaren inguruan. Guk ziklismoa aztertu eta ezagutzeko, plangintza horretako banaketa eta
azterketa irizpide berberak erabiliko ditugu. Planak hiru multzotan banatzen du gizartearen kirol errealitatea:

- Heziketa fisikoa (=HF) eta Eskola Kirola (EK). Derrigorrezko eskolatze garaian egiten den kirol praktika da (6-
16 urte bitartea). Biek dute (hobeto esanda, eduki beharko lukete) ikaslearen garapena eta formazioa helburu.
HF eta EK kirol bizitzako lehen esperientziak izango dira, gure kirol ibilbidearen lehen urratsak. 

- A ILDOA: aisialdiko edo guztiontzako kirola: Kirol praktika askoren multzoa da. Kirol praktika honetan osasun-
kirola, olgeta-kirola edo dibertimenduzkoa, turismora bideratutako praktika fisikoak eta bestelako jarduera
fisikoak aurkitzen dira. Guztien arteko ezaugarri komuna eta bakarra da emaitzak eta errendimenduak ez
dituela baldintzatzen. 

- B ILDOA: Errendimendua. Alor honetan kirol praktikak xede bakarra du: emaitzarik onena lortzea. Ildo
honetako praktika mundu federatuarekin lotuta dago. Multzo honetan daude lehiaketa nagusiak eta ildo
honetan ematen dira kirolari onenen arteko hautaketak ere. Multzo honetan bi azpimultzo ditugu. Lehena B1
da, errendimendu ildoa da, berton kokatzen dira elkarren artean lehiatzen diren kirolariak. Bigarrena B2,
multzoa da. Hemen goi errendimenduko kirola kokatzen da eta B1eko kirolari onenak daude.  

Kirol ibilbide eta multzo hauek ez dira multzo itxiak. Pertsona batek batetik bestera jauzi egiten eman dezake
bere kirol ibilbidea edota bietan batera egon daiteke. Sailkapen hau errealitatea aztertzeko tresna lagungarria
baino ez da.



Sailkapena kontuan hartuta, azter
dezagun zein ziklismo praktika ematen
diren Euskadin:

1.4.1. ESKOLA KIROLA (EK) ETA
HEZIKETA FISIKOA (HF)

Multzo honen barnean daude derrigorrezko
eskolaratze adinean dauden ikasleak, 6-16
urte bitarteko ume eta gazteak alegia.

Heziketa Fisikoa (HF): eskola orduetan
eta hezkuntza arautuaren barruan
ematen den nahitaezko ikasgaia da.
Ikasgaia aurrera eramateko arduradunak
HF-ko irakasleak dira. Irakasle hauek
HF-ko espezialitatea duten irakasle
eskolako diplomatuak izan ohi dira
Lehen Hezkuntzan eta Jarduera Fisiko
eta Kirol Zientzietan lizentziatuak
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.

Eskola Kirola (EK): eskolaz kanpoko
orduetan, ikasleak euren borondatez eta
era askean aukeratzen eta egiten duen
jarduera fisiko antolatua da. Euskadin, ziklismo elkarteei esker atera da aurrera kirol praktika hau. Orokorrean,
kirol arloan prestakuntza urriko eta borondate handiko pertsonak izan ohi dira jarduera hauen antolatzaileak.
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Bai HF-ak eta baita EK-ak ere helburu eta eduki berberak landu beharko lituzkete; baina ideia teoriko hau
errealitatean ez da hala ematen. Egungo errealitatea oso ezberdina da, batez ere ziklismoari dagokionean. Batetik,
HF-ak ez ditu ziklismoak dituen hezkuntza aukera eta baliabide potentzialak eskaintzen; batez ere, irakasleek gai
honen inguruan duten formazio faltagatik eta kirol hau ikasgaien artean txertatzeak sortzen dizkieten zalantza eta
beldurrengatik. Bestalde, ziklismo eskolek eta klubek emaitzari baino ez diote begiratzen eta, sarritan, emaitzak
eta lehiaketak pisu handiagoa du ziklismoaren bidezko garapen eta formazioak baino. Beste modu batera esanda,
txirrindularitzaz arduratzen dira txirrindulariez baino gehiago, baina errendimenduko txirrindularitzaz. 

HF-ak eta EK-ak, aurrez esan bezala, helburu eta edukietan bat egin beharko lukete, saioak umeei egokituz eta ez
alderantziz. Horretarako, batak zein besteak ikaslearen garapena (fisikoa, psikologikoa zein emozionala) bilatzeaz
gain, beste hainbat kirol ohitura sortu, garatu eta finkatu beharko lituzkete. Ziklismoak baliabide on eta asko ditu
umearen garapen eta formazioan lagunduko digutenak; beraz, erabili ditzagun.

Lehiaketei dagokionez, lehen txapelketak Eskola Kiroleko benjaminetan (LH3-4) egiten dira. Lehiaketak Foru
Aldundietako ustezko kirol aniztasun programetan txertatuak egon beharko lirateke. Infantiletatik (DBH 1etik
aurrera) aurrera, berriz, partaidetza eta errendimenduzko lehiaketak gauzatzen dira, eta beti ere adinari egokituta
egoten dira urteko lehiaketa kopurua, probatan egiten diren distantziak, erabiltzen diren plater-pinoi konbinaketak
eta beste zenbait ezaugarri kontuan hartuz.  

2008ko udaran Eskola Kiroleko Dekretu berria argitaratu du Eusko Jaurlaritzak eta Eskola Kirolaren praktika
ibilbide desberdinetan antolatu da bertan. Dekretu guztia goitik behera aztertu ordez taula eskematiko bat
aurkeztuko dizuegu, errealitatea nola antolatu nahi den adieraziz. Dekretu honen arabera, Eskola Kirolaren praktika
geuk aurkeztu dugun taularen ildo beretik doa. Dekretu honen asmoa hastapeneko kirol eredua gizarteari egokitzea
da; honela, gizartean kirol praktika nagusia A ildoko “guztiontzako kirola” bada “kirol hastapena” bera ere bertara
moldatu beharko litzateke, beti ere B ildorako oinarri eta bideak ahaztu gabe.

Ea nola gauzatzen duten gure administrazioek hitzetatik ekintzetarako jauzia!
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Eskola adineko ziklismoan ditugun egiturak hezkuntzako ordutegiaren arabera bereiz daitezke:

1. Eskola orduen barruan, HF.

a. Egitura: eskola orduen barruan, gorputz hezkuntzako irakasgaian burutu daitekeen jarduera.

b.  Ibilbideak: ikaskuntza ibilbidea (ikaste ibilbidea).

c.  Partehartzaileak: denak (ikasle guztiak) onartzen dira.

d. Ibilbideak gauzatzeko jarduera motak: joko-jolasak.

e. Adin tartea: Nahitaezko eskolaratze garaia. 6-16 urte. 

2. Eskola orduetatik kanpo. Eskola adineko kirola.

a.  Aisia, edota guztiontzako kirola. (A ildoa).:

i. Egitura: Kirolariak bere aisia, jolas, harreman, estetika edota osasun behar  pertsonalak asetzeko egiten
dituen jarduerak.

ii. Ibilbideak: denbora librekoa.

iii. Partehartzaileak: denak onartzen dira.

iv. Ibilbideak gauzatzeko jarduera motak: jarduera libreak.

v. Adin tarteak: adin mugarik gabe.

b. Eskola-kirola:

i. Egitura: eskola orduetatik kanpo, eskolaren babesean eta era antolatuan egiten diren jarduerak. 

ii. Ibilbideak: 

1. Parte hartzeko ibilbidea.

2. Errendimenduan hasteko ibilbidea. 

3. Talentudunak eta etorkizuneko kirolariak identifikatzeko ibilbidea.
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iii.  Partehartzaileak: 

1. Parte hartzeko ibilbidea: denak onartzen dira. (A).

2. Errendimenduan hasteko ibilbidea: gaitasun berezia antzeman zaienak onartzen dira, (B1)

3. Talentudunak eta etorkizuneko kirolariak identifikatzeko ibilbidea: talentudunak edo etorkizunerako
hautatutako kirolariak (B2).

iv. Ibilbideak gauzatzeko jarduera motak:

1. Parte hartzeko ibilbidea: parte hartzeko lehiaketak (eskola barruko lehiaketak eta eskolarteko jokoak). (A).

2. Errendimenduan hasteko ibilbidea: errendimenduan hasteko lehiaketak. (B1).

3. Talentudunak eta etorkizuneko kirolariak identifikatzeko ibilbidea: teknifikazio jarduerak eta lehiaketak.
(B2).

v. Adin tarteak: adin mugarik gabe.

1. Parte hartzeko ibilbidea: alebinen bigarren urtetik aurrera (11urte<). (A).

2. Errendimenduan hasteko ibilbidea: alebinetatik aurrera (11 urte<). (B1).

3. Talentudunak eta etorkizuneko kirolariak identifikatzeko ibilbidea: alebinetatik aurrera (11 urte <). (B2).

c. Errendimendua (B1 eta B2).:

i. Egitura: lehiaketan emaitza gorenak lortzea helburu izanda bokazioz burutzen den jarduera.

ii. Ibilbideak: errendimenduko ziklismoa (B ildoa)

iii. Partehartzaileak: Hautaketa egiten da, errendimenduko maila dutenak onartzen dira soilik.

iv. Ibilbideak gauzatzeko jarduera motak: Lehiaketa federatuak.

v. Adin tarteak: kadeteetatik aurrera (15 urte <).
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1.4.2. A LERROKO ZIKLISMO JARDUERAK (GUZTIONTZAKO KIROLA)

Multzo honetan aisialdiko ziklismo praktikak daude. Partaide kopuruari dagokionean multzo honek biltzen ditu
parte hartzaile gehien, baina asialdiko gainontzeko hainbat ekintza bezala gutxi baloratuta dago eta benetako
gizarte arrakasta eta oihartzun mediatikoa duena errendimenduko ildoa da. Multzo honetan jarduera fisiko hauek
sartzen dira:

GARRAIOA

Bizikleta da mundu osoan zabalduen eta gehien
erabiltzen duten garraiobidea. Garraiobide alternatibo
bezala abantailak baino ez ditu: hiri edo herri barruko
desplazamenduetarako azkarra eta eraginkorra da.
Auto pilaketarik ez du jasaten, iritsi nahi dugun
ateraino bertaraino eraman gaitzake. Gainera
ingurumena ez du kutsatzen. Ikuspuntu ekonomikotik
garraiobide oso merkea da eta inbertsio txikia izanik
azkar batean amortizatzen da. Mantenimendu lanak
eskasak dira eta azkenik, batetik bestera goazela,
jarduera fisikoa egiten ari garenez osasuntsu eta
sasoiko egoten laguntzen digu.

Kirol praktika honetarako oso garrantzitsua den azpiegitura bizikleta bideak edo bide-gorriak dira. Euskadin dauden
bidegorri kilometroak oraindik gutxi dira, horrez gain, bizikleta beste garraiobideekin uztartzeko aukerak ere oraindik
oso eskasak dira. Asko dago oraindik hobetzeko. Honen inguruan gehiago jakiteko hona argibide batzuk:
www.bizibidaia.net, www.gipuzkoabizikletaz.net/, http://www.acercandoelmundo.com/elproyecto/enQueConsiste.asp
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ZIKLOTURISMOA

Jarduera honek, bizikletarekin bidaiatu eta leku ezberdinak ezagutzeko parada ematen du. Mendiko edo
errepideko bizikleta erabil daiteke; taldeka zein banakako ibilbideak egin daitezke, era antolatuan edo
espontaneoan baina zikloturismoa praktikatzeko era guztiek dute zerbait komunean: Helmuga bera baino
garrantzitsuagoa da bide bera da.

Horrela, errepideko euskal zikloturista proba nagusiak Donostia-Baiona-Donostia, Zarautz-Gernika-Zarautz, Bilbo-Bilbo
eta Irati Xtrem dira. Mendiko probei dagokionez, Bardenas Xtrem, herrikoiak eta Orbea zirkuitukoak dira. Honetaz gain,
EAE-n mendi bizikletaz egiteko ibilbideak (Euskadiko BTT zentroak eta trenbide zaharretako “vias verdes”-ak) martxan
jarri dira. Ziklismo mota honetarako informazio iturriak: www.euskadibttzentroak.com/, www.rutasnavarra.com/,
www.viasverdes-ffe.com, www.rodadas.net, www.amigosdelciclismo.com, www.esciclismo.com, www.solobtt.com,
www.bicirutas.net.

Aipatu dugun bezala txirringa praktika mota
honek mundua ezagutzeko aukera ematen
du, gurean asko dira mundua ezagutzera
bizikleta gainean joan direnak: 

http://www.bizibidaia.net/bidaiak_e.htm eta
http://www.acercandoelmundo.com/
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KALEKO ZIKLISMOA EDO URBAN BIKE

Gazteen artean indar handia hartzen ari den eta akrobaziekin zer ikusia duen ziklismo praktika da. Modu aske,
espontaneo eta ez lehiakorrean antolatzen dira, abilezia eta mugimendu tekniko zail eta konplexu asko egitean
datza. Hiri kultura barruan kokatzen den praktika izan arren, azkar asko lehiaketak sortu dira, bere garaian,
skatearekin eta in-line irristaketarekin gertatu bezala. Txirringa desberdinak erabili ohi dira akrobazia hauek
egiteko; haien artean: free-ride motakoa, BMX eta trialekoak. http://www.freeride.es/, http://es.youtube.com/watch?v=
sTvOYCJrNYY eta http://es.youtube.com/watch?v=srJOVwgMDnE&feature=related

1.4.3. B LERROKO ZIKLISMO JARDUERAK (ERRENDIMENDUKO KIROLA)

Multzo hau errendimenduari bideraturiko kirol praktikari bideratua dago. Nazioarteko txapelketen arduraduna UCIa
da (www.uci.ch) eta Euskadin Euskadiko Txirrindularitza Federazioa http://www.fvascicli.com.

Euskadiko kirol planean eta eskola kirol dekretu berrian errendimenduko kirola planteatzen denean aipamen berezi
bat egiten da. Errendimenduan oinarritzen den gizarteko kirol plangintza honetan bi lan ildo jasotzen dira,
“errendimenduan hasteko ibilbidea eta “talentudunak edo etorkizunerako hautatutako kirolariak”. Kirol
egituraketa honen asmoa da errendimendura kirolari denak bideratu baino soilik benetako gaitasunak dituztenak
bideratzea. Honela, lan egiten den kirolari gutxi horiekin baliabideak optimizatu egingo dira kalitate handiagoko
kirolariak lortuz. Asmoa eta gogoa gauza bat da eta errealitatea bestea, honela egun eskola kiroletik federatu
izatera pasatzen diren ikasle apurrak izan ohi dira errendimendu bide hau jarraitzen duten kirolariak.

Multzo honen barruan 5 azpimultzo egin ditugu: Ziklismoko errendimenduko lehen hiru aldaeretan gaitasun
motorrek (oreka, aldebikotasuna, erritmoa eta koordinazioak) garrantzia duten arren gaitasun fisikoak dira
baldintzatzaileak (abiadura, indarra eta batez ere, erresistentzia). Hauek dira multzoak: Errepideko ziklismoa,
mendikoa, pistakoa. Laugarren multzo batean, ziklismo akrobatikoko ekintzak sartu ditugu. Berton gaitasun
motorrek berebiziko garrantzia hartzen dute. Azkenik aipamen txiki bat egin diegu ziklismo egokituko lehiaketei.
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1.4.3.1. ERREPIDEKO ZIKLISMOA

Errepidetan burutzen diren lasterketak sartzen dira hemen.
Modalitate honetan gauzatzen diren lasterketak egun
bakarrekoak (klasikak eta kriteriumak), astebetekoak edo 3
astekoak (itzuliak) izan daitezke. Km kopurua da lasterketa
batetik bestera aldatzen dena. Taldeka parte hartzen da bertan,
taldekide bat “lider” kontsideratzen delarik eta talde lana “lider”
honetara zentratzen delarik. Parlebasen Ekintza Motorreko
Sailkapena kontuan izanik, inguruak sortutako ziurgabetasuna
oso txikia edo baxua da. Horregatik, berebiziko garrantzia hartzen
du proba aurreko taldekako eta bakarkako estrategia ondo
planifikatzeak.  

Lasterketen barruan, bakarkako erlojupekoak, taldekako
erlojupekoak, krono igoerak, mendiko etapak eta etapa lauak
aurki daitezke, bakoitzean estrategia ezberdina erabil
daitekeelarik. Gizarte eta komunikabideak kontuan izanik,
ziklismo modalitaterik arrakastatsuena da honakoa. Bertako
lasterketa garrantzitsuenak Frantziako Tour-a (www.letour.fr),
Italiako Giro-a (www.ilgiroditalia.it), Espainiako Vuelta
(www.lavuelta.com), Munduko Txapelketa, Olimpiadak eta UCI
Pro Tour Liga dira. Euskal herriari dagokionez, Euskal Herriko
Itzulia (http://canales.diariovasco.com/vueltapaisvasco/), Euskal
Bizikleta (www.euskalbizikleta.com), Donostiako klasika
(http://canales.diariovasco.com/clasica-sansebastian/), Urkiola
igoera eta Emakumeen Bira (http://www.iurretatxirrindulari.com/)
dira lasterketa garrantzitsuenak.
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1.4.3.2. MENDIKO ZIKLISMOA

Hemen Parlebasen Ekintza Motorreko Sailkapena kontuan hartuz, inguruak sortutako ziurgabetasuna oso handia
da. Txirrindularia etengabean eremuari egokitzen eta jokabide motorrak doitzen ibiliko da. Horregatik, gaitasun
fisikoen prestaketarekin batera teknikak garrantzi handia hartzen du. Naturak berak sortutako zalantza egoerei
aurkariak gehitu behar zaizkie, maiz esparrua konpartitzeak izugarri zaildu eta mugatzen du norberaren jarduna.

Hona hemen bertan gauzatzen diren modalitateak

• RALLY-A EDO CROSS COUNTRY (XC)

Ziklokrosa bezala natura eremu bateko zirkuituan lehiatzen da. Mendi bizikletaz egiten den jarduera da.
Bakarkako aldaera den arren urteotan Team Relay aldaera sortu da zeinetan talde erreleboka lehiatzen diren 23
urtez azpiko gaztea, elite neska, elite gizona eta master gizona.

(www.e-mtb.com, www.esmtb.com, http://es.
youtube.com/watch?v=kT0520poaCs)

Rally barruan dagoen beste aldaera bat
maratoiarena da, berton CX-a bezala lehiatzen
da baina distantzia luzeagotan. 

Euskadiko Opena eta Diario Navarra dira
gurean aldaera honen ekimen nagusiak.
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• JAITSIERA EDO DOWNHILL (DH)

Aldapan behera egiten diren lehiaketak dira. Abiadura oso azkarrekoak direnez berebiziko teknika eduki behar
da oztopoak gainditzeko.

http://es.youtube.com/watch?v=fDVXIBgM4kI
http://es.youtube.com/watch?v=CkxMgNcgMFM&feature=related

Hiru aldaera desberdintzen dira:

-  BAKARKAKO ERLOJUPEKO JAITSIERA

Bakarrik maldan behera zirkuitu mugatu batean
ordulariaren aurka.

- DUAL SLALOM

Aldapan beherako bikotekako proba da. Lehiakide
bakoitzak bere bidea du eta ez du esparrua
lehiakidearekin konpartitzen. Kanporaketa sistema
bidez lehiatzen da honela bikote bateko lehena
sailkatzen dena da hurrengo fasera igarotzen dena.

http://es.youtube.com/watch?v=AW5CIsCA9no&feature=related
http://es.youtube.com/watch?v=JjoAe2R7yv8&feature=related

- FOUR CROSS (4X)

Maldan beherako zirkuitua, laburra eta jauziz betea eta lau txirrindulari batera lehiatzen dira esparru berean.
(http://es.youtube.com/watch?v=IW7Oo-QUpkQ)

Euskal herrian oraindik orain proba gutxi egin ohi dira.
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• IGOERA EDO UP HILL

Maldan gorako kronoigoera, errepidekoarekin alderatuz ezberdintasun bakarra asfaltoaren ordez lur zorua
dagoela.

• MENDI BIZIKLETA ORIENTAZIOA ETA ABENTURA RAIDAK

Orientazioko probak, mendian eta bizikletaz egi daitezke. Txirrindulariek, mapaz eta iparrorratzaz baliatuz,
ibilbide zehatz batzuk burutu behar dituzte, helmugara lehenengo postuan iristen denak irabazten duelarik
lasterketa. Probak 30 minutukoak (orientazio sprintak) edo 120 minutukoak (distantzia luzea) izan daitezke.
Mendiko raid askok mendi bizikleta darabilte (http://bici.orientacio.org, http://www.orientazioa.com/
eldeportedeorientaci%C3%B3n). Gurean urtean behin euskadiko orientazio zirkuitu barruan egin ohi da
bizikleta-orientazio lehia saio bat. Oraindik gurean ez dago abentura raid-ik.

• ZIKLOKROSSA

Negu eta udaberri garaian burutzen den modalitatea, natura eremuko
zirkuitutan lehiatzen da. Burutu daitekeen distantzia maximoa 24 km-
koa da. Ibilbideak gora beherak eta oztopoak dituenez trebezi tekniko
batzuk bereganatu behar dira. Horien artean, bizikleta bizkarrean
eramaten jakitea, bizikletatik azkar batean igo eta jaistea eta oztopoak
gainditzea.  Fisikoki asko eskatzen duen proba da eta errepideko zenbait
txirrindularik negu garaiko prestaketa bezala erabiltzen dute. Euskal
Herrian lasterketa garrantzitsuena Igorreko Ziklokros lasterketa da
(www.ziklokrossigorre.com/presentacion.html), nazioarteko txirrindulari
onenek hartzen dute parte.
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1.4.3.3. PISTAKO ZIKLISMOA

Pistan burutzen den ziklismo aldaera honek lehiatzeko
mota asko eta desberdinak uztartzen ditu. Lehiaketa hauek
prestakuntza fisiko ona eskatzen dute ziklismoko ohiko
iraupen erresistentziaz gain, abiadura eta potentziak
berebiziko garrantzia hartzen baitu. Horrekin batera pistako
teknika desberdinak ondo baino hobeto menderatu behar
dira hartzen diren abiadurak oso altuak direlako.

Egun egiten diren probak dira: taldekako eta bakarkako
abiadura proba, erlojupekoaren aurkako kilometroa,
Keirina, taldekako eta bakarkako jazarpena, puntutakoa,
Madisona eta kanporaketa proba. Garai batean oso modan
egon zen ordubeteko errekorra bilatzea.
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1.4.3.4. ZIKLISMO AKROBATIKOA

Kasu hauetan, eremuak sortutako ziurgabetasuna oso baxua da. Kirolariak teknika ongi kontrolatua izatea
ezinbestekoa da horrelako modalitateetan.  Bestalde, kontuan izan behar da, teknika horren kontrola izateko oso
ondo barneratuak izan behar direla gaitasun motorrak (koordinazioa, oreka, lateralitatea,...); hauek gaitasun
fisikoei gailentzen zaizkie. Hona hemen modalitate adibide bat:

• BIKE TRIAL

Banakako aldaera. Denbora tarte batean aurrez ezarrita dagoen ibilbide bat burutu behar da. Helburua da
oztopo guztiak gainditzea gorputz-atalek lurra ukitu gabe (http://es.youtube.com/watch?v=Td7Cv6CB48I,
http://es.youtube.com/watch?v=rzcj_Wq6BIE);

Euskal Herrian aldaera honetako kirolari gutxi
dagoen arren daudenak goi mailan aritzen dira.
http://www.euskaltrial.com/;

1 ZIKLISMOA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

http://es.youtube.com/watch?v=Td7Cv6CB48I
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• BMX

Bicycle Moto Cros adierazi nahi du BMX akronimoak. Ziklismo akrobatikoaren barruan txertatzen da. Bi
modalitate desberdintzen dira: Race eta Freestyle. 2008ko Beinjing-go joko olinpikotan BMXaren “race”
modalitatea olinpiko bihurtu zen. Race modalitate hau kanporaketa sistemaz funtzionatzen du. Freestyle
akrobaziak egitean datza bike parke batean, arrapala batean, eskilaretan, …

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20080822/jjoo08_ciclismo-bmx-semifinales/264045.shtml;
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1.4.3.5. ZIKLISMO EGOKITUA

Premia bereziko kirolariak ere ziklismoan lehiatzen dira. Horrela, errepideko zein pistako modalitateak daude.
Errepidean, emakume zein gizonezkoentzako errepideko lasterketa eta erlojuz kontrako banakako lasterketak
daude. Pistan, aldiz, gizonezkoentzako tandemeko esprint proba eta taldekako esprint proba aurki genitzake.
Emakumezkoentzako 500m-tako erlojuz kontrako bakarkako proba. Emakume zein gizonezkoek biek burutu
ditzaketen probak pistako modalitatean ere badaude; kilometro bateko erlojuz kontrako bakarkako proba eta
bakarkako jazarpen proba. Ziklismo egokitua errepidean zein pistan egiten den arren, txirrindulari bakoitzak duen
ezintasunaren arabera, multzo ezberdinetan banatzen dira partaideak.

http://www.uci.ch/templates/UCI/UCI5/layout.asp?MenuId=MTI2MzI

1- Itsuak eta ikusmena kaltetuta dutenak (B eta VI): tandemetan aritzen dira, aurrean ezindua ez den baten
gidaritzapean.

2- Garun paralisia dutenak (CP): garun paralisia duten txirrindulariak bizikleta edota trizikloetan aritzen dira, duten
ezintasun mailaren arabera.

3- Ezintasun lokomotoreak (LC): gorputzeko atalen baten
ebaketa edota beste ezintasun funtzional batzuk
dituzten txirrindulariek osatzen dute talde hau.
Bakoitzaren ezintasunetara bizikleta moldatzen da.

4- Handcycling(HC): gurpildun aulkietan daudenak
aritzen dira proba honetan.

1 ZIKLISMOA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA «

http://www.uci.ch/templates/UCI/UCI5/layout.asp?MenuId=MTI2MzI


2.1. SARRERA
Egun oso gutxi idatzi eta landu da ziklismoaren hastapenari buruz eta gutxiago hastapen horretako irakaskuntzari
buruz. Irakurleak bibliografi hustuketa egiten badu eta lan idatzi gehienei erreparatzen badie ikusiko da esparru
desberdinak jorratzen direla. Esparru horietako askok ez dute EKINTZA MOTORRAREN IKASKUNTZA-
IRAKASKUNTZArekin harreman zuzenik. Ziklismoarekin maiz elikadura, mekanika, higiene eta osasuna,
ingurumen-ekologia eta bestelako gaiak jorratu dira. Fitxa hauetan gai horietako bat bera ere ez da jorratuko. Fitxa
hauetan ikaskuntza-irakaskuntzaz ari garenean ziklismoak ikasle eta irakasleoi eskaintzen dizkigun ekintza
motorren ikaskuntza-irakaskuntza aukerez baino ez dugu jardungo.

Hustuketarekin jarraituz eta ziklismoaren ekintza motorrei erreparatuz, bi azterketa esparru identifikatuko dira.
Batetik, ziklismoko teknikaren inguruko aipamenak egiten dira. Hala ere, teknikak deskribatzen diren arren ez da
haien irakaskuntza jarraibiderik proposatzen, teknika zehaztu baina haietara iristeko jarraibideak ez. Mekanoaren
azken emaitza bai, baina haren muntaketa egiteko jarraibideak ez. 

Ziklismoaren ikaskuntzari buruz idazten den bigarren alorra prestakuntza fisikoarena da. Hauetan ziklismoaren
gaitasun fisikoak entrenatzeko saio eta aholkuak ematen dira. Gehienetan, teknikaren irakaskuntza testuingururik
gabe.

Honi guztiari azken ñabardura bat: Autore gehienek ziklismoaren teknika eta prestakuntza aipatzen dutenean
ziklismo bakarraren teknikaz eta prestakuntzaz dihardute: errepideko ziklismoaz. Aurreko atalean zerbait
azpimarratzen saiatu bagara ziklismoaren aniztasun eta aberastasun motorra da. 

Horregatik guztiagatik, gure irakaskuntza-ikaskuntza eredu honetako apustuan aipatu berri ditugun alor guztiak
uztartzeko berebiziko ahalegina egin da. Ziklismoaren aniztasuna hartu da, prestakuntza fisikoaren plangintza
gehitu zaio eta guztia lau hezkuntza denboratan banatu da. Asmoa da orain arte indarrean egon den ziklismoaren
hastapen pedagogia goitik behera iraultzea.
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2.2. ZIKLISMOAREN HASTAPEN EREDUA. ETAPAK
Ereduak lau etapa ditu eta etapa bakoitzean eduki multzo desberdinak egongo dira. Etapa batetik hurrengora
pasatzeko, aurrez etapa horretako trebetasunak eta gaitasunak bereganatzea ezinbestekoa da. Hala ez balitz
ikasketa prozesua zatikatua geratuko litzateke, aipatu eta lortu nahi den osotasuna apurtu. 

• Zentrazio etapa. Etapa honen argazkia, kale elkarrizketan, “bizikletan ibiltzen daki”  entzun eta buruan sortzen
zaigun irudia da. Etapa honetan bizikletan ibiltzeko gutxieneko trebetasunak bereganatu nahi dira: pedalak
ematea, bi eskuz balaztatzea, bihurgune zabalak egitea eta oreka dinamikoari eustea.

• Deszentrazio etapak. Bi zehaztu ditugu. Lehen etapan, zentrazio etapan bereganatutako gaitasunak finkatu eta
indartuko dira. Deszentrazio deritzo, ikaslearen arreta bizikleta-ni binomio itxitik kanpo aldera zabaldu nahi
delako. Urrats hau emateak inguruko elementuekin harremanak izateko aukerak emango ditu. Ikaslea “kanpora
begira” jartzen denean, prest egongo da bigarren deszentrazio etapara jauzi egiteko. Bigarren etapa horretan,
lehen banakako eta taldekako kirol edukiak landu ahalko dira. Horiekin batera, lehen lehiaketak.

• Egituratze etapa. Kirol espezializazioaren lehen urratsak dira etapa honetakoak. Horretarako, lehen atalean
azaldu diren ziklismo aldaera guztiak ezagutzen eta probatzen jardun beharko da ikaslea. Lehenbiziko aldi
batean lehiaketa eta aldaera guztiak probatzen ibiliko den arren, bigarren urrats batean lehen aukeraketak egiten
hasi beharko da.
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2.3. ZIKLISMOAREN IKASKUNTZA-IRAKASKUNTZA EREDUA. ETAPAK ETA ADINAK
Fitxa didaktiko hauek eskola adineko kirolean oinarritzen direnez aurrez azaldutako etapak adin zehatz batzuen
inguruan kokatu dira. Azken ekintza honekin proposatutako ereduaren azken urratsa ematen da. 

Eredua ulerterrazagoa egin asmoz adina, kirol kategoria eta hezkuntza mailak batera aurkezten dira. Hau orain arte
bakoitzak bere aldetik lan egin duten heziketa fisikoa eta ziklismo eskolak musika beraren inguruan dantzan
jartzeko ahalegina da. 

Kirol hastapen eredu honen lehen etapetan gaitasun motorrei garrantzia eman zaie. Urteak aurrera joan ahala hau
aldatzen joango da eta gaitasun fisikoak lekua irabazten joango dira. Ordezkatze prozesu hau etapetan zehar
bereganatutako oinarri tekniko sendo batek ahalbidetuko du.

2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA

«



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «
Hona hemen ereduko etapak eta adinak:

ZIKLISMO HASTAPEN EREDUA. ADINAK ETA ETAPAK.

ADINA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

HEZK HH3 LH1 LH2 LH3 LH4 LH5 LH6 DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 Batx edo LanH

KATEG Prebenjamin Benjamin Alebin Infantil Kadete Jubenil

Eduki
orokorrak

Garapen motorreko garai sentsiblea 
(koordinazioa, erritmoa, espazio norabidetzea eta aldebikotasuna)

Gaitasun Fisikoak Lantzeko Garaia
(malgutasuna, indarra, abiadura eta erresistentzia)

Ikas-Irak
aldiak ZENTRAZIO ETAPA DESZENTRAZIO 

ETAPA I
DESZENTRAZIO

ETAPA II EGITURATZE ETAPA
ERRENDIMENDUA

edo/eta
PARTAIDETZA

Eremua Lau eta egonkorra.

- Lau egonkor.
- Zoru

egonkorreko
maldak.

- Lau egonkor.
- Malda zoru

egonkor.
- Lehen lur
irregularrak.

- Lehiaketa egoera
bakoitzeko lur motak:
natura, errepidea, pista,
hiri eremuak edota trebezi
zirkuituak.

Kasuan kasukoa.



Kirol hastapen eredu sendo batek lehiaketan murgiltzeko bidea aurreikusi behar du. Hemen aurkezturiko eredua
kirol aniztasuneko programa eredu handi eta osoago baten zati bezala ulertu behar da. Eredu honek ez luke sekula
ziklismoa eduki soil eta bakar bat bezala jorratuko. Ez dago ez kirol, ez arrazoi fisiologikorik ezta bestelako
arrazoirik ziklismoa adin goiztiarretan, era intentsibo eta kontzentratuan lantzeko. Horregatik errepikatzen dugu
hemen proposaturiko hastapen eredu hau kirol aniztasuneko programaren parte txiki bat baino ez dela eta horrela
ulertu eta aplikatu beharko dela.

Gauzak horrela, eta azaldutako ideia bide hartuta,  hurrengo taulan lehiaketak antolatzeko irizpideak zehazten dira.
Irizpide hauek betetzea oso garrantzitsua da. Batetik bat egiten dutelako indarrean dagoen eskola kirol
dekretuarekin. Eta bestetik, eta aurreko irizpidea baino garrantzitsuagoa, bat egiten dutelako ikaslearen garapen
ebolutiboaren premia eta ezaugarriekin. Hemen planteatzen den lehiaketa-murgilketan kirol lehiaketa araudia
ikasleari egokitzen zaio eta ez alderantziz. Eredu honetan lehiaketa ez da helburua, lehiaketa tresna bat da.
Planifikatu eta antolatu behar den irakats lanabesa izan behar du lehiaketak eta horregatik adin bakoitzari
dagozkion neurrian neurriko lehiaketak antolatu beharko dira.
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ZIKLISMO HASTAPEN EREDUA. ADINA, ETAPAK ETA LEHIAKETA.
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ADINA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

HEZK HH3 LH1 LH2 LH3 LH4 LH5 LH6 DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 Batx edo LanH

KATEG Prebenjamin Benjamin Alebin Infantil Kadete Jubenil

ETAPA ZENTRAZIO
ETAPA

DESZENTRAZIO 
ETAPA I

DESZENTRAZIO
ETAPA II EGITURATZE ETAPA

ERRENDIMENDUA
edo/eta

PARTAIDETZA

KIROL
IBILBIDEAK

Lehiaketarik ez.
Psikomotrizitatea

eta 
Oinarrizko

Heziketa Fisikoa

Eskola Kirola
Kirol aniztasun programak.
Lehiaketa jardunaldi kopuru

mugatua.
Ikasturteko 4-8 artean

Partaidetza / Errendimendua, biak bat.
23 urtez azpikoak.

MAILA
GEOGRAFIKOA

Probintziako 
Eskolarteko

Jokoak 

Probintziako 
Eskolarteko

Jokoak 

Euskadiko 
Eskolarteko

Jokoak

Lehiaketa Federatuak
MODALITATE BAKOITZEKOAK

PLATER-PINOI
KONBINAKETAK

(ERREPIDE)
46 x 18 46 x 18 46 x 16 50 x 16 52 x 14

EDUKIAK
- Trial
- Errepide/BTT
- Gymkanak.

- Trial
- Errepide/BTT
- Gymkanak.

- Trial
- Errepide/BTT
- Gymkanak.

Espezializazio denez, kasuan
kasukoa.

KM MAX Errepidez, 3 KM 
mendiz, 1.5 KM

Errepidez, 10 KM
mendiz, 8 KM

Errepidez, 20 KM
mendiz, 15 KM

Errepidez, 
50-60 KM

Errepidez, 
70-90 KM

EZAUGARRIAK

Zirkuitu itxi eta egonkorrak.
Trebeziak lehiaketetan lehentasuna eduki behar du,
ikasleen arteko garapen ebolutibo maila desberdinak

parekatzeko.

Lehiaketa eta modalitate
bakoitzaren arabera



Etapak, adinak eta lehiaketak antolatu ostean eguneroko saioak antolatu behar dira.

Ziklismoan, lehen aipatu den bezala gaitasun fisikoak eta motorrak elkarrekin eta batera landu behar dira.

Hemen aurkezten den azken taula honetan hastapen ereduaren barruan kokatuko liratekeen lanak definitu dira.
Hauek kontuan hartu eta urtetako lan planifikazioan txertatu behar dira. Kirol hastapena su motelean sukaldatzen
den jakia da eta horregatik sukaldari onaren pazientzia eta lasaitasuna behar dute. Lan azkarra lan alperra.

ZIKLISMO HASTAPEN EREDUA. ADINAK ETA GAITASUN FISIKOEN LANAREN BANAKETA URTEZ URTE.

Jada eredu honen etapak, adinak, eduki orokorrak, lehiaketak eta gaitasun fisikoak lantzeko lanak zehaztu dira.
Jarraian etapa bakoitzeko taula aurkezten da. Taula horretan aipatutako elementuak gehiago zehazteaz gain eredu
teorikoaren eta saio praktikoaren arteko zubia egiten saiatu gara eta horretarako ereduan oinarritutako jarduera
didaktikoak aurkezten dira.
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ADINA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MAILA HH3 LH1 LH2 LH3 LH4 LH5 LH6 DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 Batx. edo LM

Kateg. Prebenjamin Benjamin Alebin Infantil Kadete Jubenil

E
nt

re
na

m
en

du
ak

Saioak asteko

Joko jolasen 
bitartez 

ERA LIBREAN

Joko jolasen 
bitartez

ANTOLATUA

3-4 saio 4-5 saio 5-6 saio 6-7 saio

km kopurua
saioko 10-15km 20-30km 40-60km 55-100km

saioaren
iraupena 40-60min 60-120min 90-150min 120-240min

urteko ordu
kopurua 100-150h 200-400h 600-750h 750-900h

urteko km
kopurua 1200-2000km 2500-4500km 6000

11000km
11000

18000km



2.3.1. ZENTRAZIO ETAPA
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ADINA AURREBENJAMINA HH3 - LH2 3-6 URTE

HELBURUAK Ziklismoaren oinarrizko trebetasunak ezagutu, landu eta bereganatu.

IKASKUNTZA
IRAKASKUNTZA

EDUKIAK

KONTZEPTUAK PROZEDURAK BALIOAK

- Hastapeneko abilezien
kontzeptuen ezagutza

- Hastapeneko abilezien
gauzatzea

- Bizikletaren atalen ezagutza

- Bizikletaren gainean norberak
dituen gaitasunak ezagutu eta
onartu 

- Bizikleta aisialdirako tresna
bezala ezagutzea

- Bizikletaren zainketaren
inguruko garrantzia

ZEREGINAK

1) Oinarrizko oreka dinamikoari eutsi zelan eserita goazela.
2) Esku biak heldulekuan oratuta gidatu.
3) Bizikleta balaztatzen ikasi.
4) Pedalak eman. 
5) Zuzen joaten ikasi eta bira zabalak egiten ikasi.

KIROL TEKNIKA
INDIBIDUALAK Arlo hau ez da lantzen.

KIROL TEKNIKA
KOLEKTIBOAK Arlo hau ez da lantzen.
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EDUKIAK
1) Oinarrizko oreka dinamikoari eutsi zelan eserita goazela.
2) Esku biak heldulekuan oratuta gidatu.
3) Bizikleta gelditzeko esku biez eragin.
4) Pedalak eman. 
5) Zuzen joaten eta bira zabalak egiten ikasi.

1:0

DESKRIPZIOA
• Ziklismoko lehen oinarria OREKA DINAMIKOA da, beste hitz batzuetan, gorputzaren translazioa etengabeko

oreka-desoreka egoera bizitzea dela esan daiteke.. Ikasleentzako lehen “irristaketa” esperientzia kinestesikoa
izan ohi da. Bizipen motor hau maiz landu behar da ondorengo urratsak ondo finkatzeko.

• DARSIANA (ikus lehen ataleko ziklismo hastapenak) pedalik gabeko bizikleta zen.
1) Ikasleei DARSIANA zer izan zen azalduko diegu. Ondoren bi arau ipiniko dira jardueretarako abiapuntu:

- Mugitzeko hankak baino ezin dira erabili.
- Beraz ezin da pedalik eman. 

2) Denbora tarte bat utziko diegu ikasleei desplazamendu aukerak proposatuz (soilik hanka batekin,
bestearekin, azkar/poliki, bi hankak batera, eta abar).

3) Taldea berriro batu eta hausnarketa galderak egingo dizkiegu oreka dinamikoaren inguruan.
4) Abiadura lasterketak egingo ditugu:

- Bakarka.
- Taldeka, erreleboka.
- Erreakzio abiadura lantzeko joko gidatuak.Horretarako talde osoa eremu zehatz eta mugatu baten

ertzean ipiniko dugu.
5) Taldeka ikasleak antolatu eta errelebo bidezko lasterketak egingo ditugu beti darsiana erako

desplazamendu bidez.

DARSIANA ERAN ZENTRAZIO ETAPA



ERREAKZIO DENBORA JOKOAK

Ikasleen artean 1etik 3rako zenbakiak banatuko ditugu. Irakasleak agindutako
zenbakiaren arabera, taldea ahalik eta azkarren eremu zehatz baten beste aldera
iritsi beharko da.

- Hankaz bultzatzeko erak
aldatu.

- Joan etorria egin.

- Ibilbide zehatz baten barruan.

- Eman irteera bizikleta lurrean
dagoela.

ALDAERAK

• Abiadura lasterketak egiterakoan ikus eta entzun estimulu desberdin eta anitzak erabili.

• ZAILAGO: lasterketetan oztopoak ipini.

2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ADI!

• Bizikletaren koadro tamaina eta zela garaiera zaindu. Ikasleak erraz iritsi behar du lurra ukitzera.

• Taldeak orokorrean bizikletaren domeinu ona ez badu, txokoka egin dezakegu, lan talde txikiak sortuz. Honela
elkar eragiten duten parametro kopurua jaisten dugu eta ikasleak egoera antsietate gutxiagorekin biziko du.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oinarrizko oreka dinamikoari eutsi zelan eserita goazela.
2) Esku biak heldulekuan oratuta gidatu.
3) Bizikleta gelditzeko esku biez eragin.
4) Pedalak eman. 
5) Zuzen joaten eta bira zabalak egiten ikasi.

1:0

DESKRIPZIOA
• OREKA DINAMIKOA lantzen jarraitzeko jolasa. Ohiko jolasari bizikleta sartu diogu. 
• Ikasle bat bete da, horretarako paretan, zutabe edo leku zehatz bati begira ipiniko da. 
• Gainontzeko kideak eremu zehatz baten muturrean ipiniko dira oinak lurrean eta bizikleta zelan eserita. Bete

den ikasleak bat, bi,hiru…eguzki esango du begiak itxita eta lagunak dauden aurkako aldera begira dagoela.
Kontaketa amaitzean atzerantz, kideak datozen aldera begiratuko du. Bete den ikaslea zenbatzen diharduen
bitartean, kideek aukera dute aurrera egiteko, baina begira jartzen den bezain azkar gelditu egin beharko
dute. Bete den ikasleak baten bat mugitzen ikusten badu hasierako puntura bidaliko du.

• Jolasa aurrera doa azaldutako antolaketarekin. Paretara iristen dena libratu egingo da. 
• Pareta bidean azkena geratzen dena beteko da paretan eta aukera bat izango du hurrengo txandan paretan

ez betetzeko. Horretarako lagun guztiak bera baino 2 m aurrerago ipiniko dira. Atzean bete den honek
TXOKOLATE! oihu egitean ikasle guztiak lasterka hasiko dira irteera punturaino. Guzietan azkena iristen den
ikaslea izango da berriro paretan beteko dena.

BAT, BI, HIRU,… EGUZKI! ZENTRAZIO ETAPA



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ADI!

• Bizikletaren koadro tamaina eta zela garaiera zaindu. Ikasleak erraz iritsi behar du lurra ukitzera.

• Bete den ikasleak astiro kontatu behar du. Azkar badoa 5eraino konta dezala.

bat, bi hru, eguzkia!

20 metro

20 metro

txooo-kooo....late!



• Laguntzaileak esku batekin zela azpitik helduko du bizikleta
eta beste eskuarekin heldulekua. 

• Honela laguntzaileak oreka mantentzen eta gidatzen lagunduko
dio.

2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oinarrizko oreka dinamikoari eutsi zelan eserita goazela.
2) Esku biak heldulekuan oratuta gidatu.
3) Bizikleta gelditzeko esku biez eragin.
4) Pedalak eman. 
5) Zuzen joaten eta bira zabalak egiten ikasi.

1:0 + 1

DESKRIPZIOA
• Ziklismoko lehen oinarria OREKA DINAMIKOA dela esan dugu. Ziklismoak badu beste irristaketa kirolen

aldean beste ezaugarri bat, transmisio mekanismo bat darabilgula indarra egiteko. Hau pedalak ematea da.
Pedala ematen dugun bakoitzean gure grabitate zentroa eta gorputz posizioak aldatzen dira. Ondorioz, gure
oreka berrorekatu behar dugu. Honela pedal kolpe bakoitzean.

• Ikasle askori stress motor eta emozional handia eragiten dio gidatu, orekari eutsi eta pedalak emateak.
Horregatik, komeni da hemen proposatzen diren jarduerak norbanako bakoitzaren ikasketa erritmoari eta
premiei moldatzea.

HASTAPEN LAGUNDUA ZENTRAZIO ETAPA



MATERIALA

• Zela azpiko heldulekua: Bizikleta denda batzuetan zela azpiko hodiari lot dakiokeen heldulekua edo barra
saltzen dute.

2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «
• Ikasleak gutxieneko oreka duenean irakasleak, soilik eta bakarrik,

zelatik helduko dio, Horretarako bere atzean ipiniko da eta beronen
ikuspegitik alde egingo du.

• Zelatik heltzeko burdin barra erabili.

• Azken fase batean ikasleak jakin gabe zela heltzeari utziko diogu
denbora tarte txikitan.

• Denbora tarteak handitu.

• Amaieran soilik eta bakarrik ikaslearen alboan baino ez gara jarri
beharko.

ADI!
• Jarduera moldatu hauek zailak dira talde handiekin egiteko ikasle bakar batek erabateko arreta eskatzen

digulako.
• Bestetik irakaslearen hurbiltasunak segurtasuna ematen dio ikasleari istripu beldurrari aurre eginez.
• Hurrengo ikasketak baldintzatuko duen esperientzia ezkorrik ez sortu. Egoerak ez behartu. Ikaslearen gogo eta

aldartearen arabera doitu errepikapen eta saialdi kopuruak.
• Emaitza arrakastatsurik ez egoteak ez du ikaslea ikasten ari ez denik adierazi nahi.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oinarrizko oreka dinamikoari eutsi zelan eserita goazela.
2) Esku biak heldulekuan oratuta gidatu.
3) Bizikleta gelditzeko esku biez eragin.
4) Pedalak eman. 
5) Zuzen joaten eta bira zabalak egiten ikasi.

1:0

DESKRIPZIOA
• OREKA DINAMIKOArekin jarraituz, bada azpimarratu beharreko beste progresio bat. Beronen oinarria

bizikletako koadroari lotzen zaizkion gurpil txikiko burdin barrak dira.
• Hauek igerilekuetako flotagailu lagungarriak bezalakoak dira. Laguntzeko dira ez haien menpe geratzeko.

Horregatik gurpil burdin barra hauek erabili aurrera egiten ez duten ikasketa prozesuetan.
1. Bizikleta hauek kuadrizikloak dira. Bi gurpil handi eta bi txiki. Egoera honek ez du ikasleak bere oreka

dinamikoa doitzeko aukerarik ematen. Horretarako,…
2. Gurpil txikietako burdin barrak tolestuko ditugu. Honekin noiz edo noiz eta oso denbora tarte txikitan,

ikasleak bi gurpilen gaineko esperientzia motorra bizitzea lortuko dugu. 
3. Gurpil txikietako bat kenduko dugu. Gurpil txiki batekin eta bi handirekin oreka-desoreka gehiago

emango dira. ADI lehenengotan ikasleak ez daitezela gehiegizko konfiantzarekin aritu. Erorikoak erraz
suerta daitezke ikasleei gurpil bat falta zaiela ahazten baitzaie.

4. Bi gurpil handirekin ibiltzen saiatu.

GURPIL TXIKITIK HANDIRA ZENTRAZIO ETAPA



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

MATERIALA

• Zela azpiko heldulekua: Bizikleta denda batzuetan zela azpiko hodiari lot dakiokeen heldulekua edo barra
saltzen dute.

ADI!
• Jarduera moldatu hauek zailak dira talde handiekin egiteko ikasle bakar batek erabateko arreta eskatzen

digulako.
• Bestetik irakaslearen hurbiltasunak segurtasuna ematen dio ikasleari istripu beldurrari aurre eginez.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oinarrizko oreka dinamikoari eutsi zelan eserita goazela.
2) Esku biak heldulekuan oratuta gidatu.
3) Bizikleta gelditzeko esku biez eragin.
4) Pedalak eman. 
5) Zuzen joaten eta bira zabalak egiten ikasi.

1:0

DESKRIPZIOA
• Oinarrizko etapa honetako elementu nagusiak oreka dinamikoa, gidatu eta pedalak ematea dela ikusi dugu.

Honen ostean balaztatzeak eta norabidea aukeratzeak lantzea tokatzen da.
• Hurrengo jarduera hau dagoeneko 5 edukiak nahiko landuak dituzte ikasleekin egiteko da. Helburua edukiak

finkatzea izango da.
1. Ikasleak binaka jarriko ditugu.
2. Bat aurretik joango da bestea atzetik.
3. Atzetik doanak aurretik doanak egiten dituen ekintza berak egin behar ditu.
4. Eremuan hainbat oztopo ipini daitezke, egoera motorrak aberasteko, beti ere, ikasleen trebeziaren eta

gogoaren arabera.

ENDIKA ERREPIKA ZENTRAZIO ETAPA



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Bikoteak hirukote bihurtu.

• ZAILAGO: Aurretik dagoenak ahalik eta ariketa zailena egiten saiatu behar du atzekoak egin ez dezan.

• POLIZIATIK IHESI: Atzetik doanak aurrekoarengatik ahalik eta gertuen joan behar du. Aurrekoak ahalik eta
hutsarte handiena irekitzen saiatu behar du.

MATERIALA

• Zelaian ipini daitezkeen oztopoak: pikak, piboteak, sokak eta aulkiak. Denak oztopo horizontalak.

ADI!
• Trebezia gutxiko ikasle askok elkarren ondoan jardunez gero elkar izutu egin dezakete. Saiatu eremu zabalak

erabiltzen.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oinarrizko oreka dinamikoari eutsi zelan eserita goazela.
2) Esku biak heldulekuan oratuta gidatu.
3) Bizikleta gelditzeko esku biez eragin.
4) Pedalak eman. 
5) Zuzen joaten eta bira zabalak egiten ikasi.

1:0

DESKRIPZIOA
• Etapa honen izenak dioskun bezala ikasleak oso “zentratuta” daude. Beren inguru hurbileko eskaera

motorrek arreta guztia bereganatzen die eta horregatik ezin diote inguruari erreparatu. Hori dela-eta, etapa
honetako ikasleekin zaila da jarduera ludikoak proposatzen, zaila da elkar ekintza motorrak planteatzea.
Horregatik, gehienetan jarduera psikomotorrak (1:0) izango dira proposamenok.

• Jarraian jarduera psikomotor gidatuak proposatzen ditugu. Ohiko “joan eta egin” egituratik atera nahian
motibazioa lantzeko ideiak eman nahi izan dira.

• Jarduera hauetan ikaslea ekintzaren bat egiten ari da eta agindu zehatz batekin, ahalik eta denbora
murritzenean, beste eginkizun bat egin beharko du gainontzeko ikasleak baino lehenago.
1. Ikasleei eremu zehatz batean nahi dutena egiten utziko diegu.
2. Denbora bat pasatzean, txalo bat, kolore bat, txistu bat edo aldez aurretiko ipinitako beste edozein

egoerarekin ikasleak…
- Azkar batean porteria batean batuko dira.
- Azkar batean ipinitako ibilbide bat egingo dute.
- Alboko ikaslearekin bizikleta aldatuko dute.
- Eta abar.

SIMONEK DIO ZENTRAZIO ETAPA



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Erantzun bat baino gehiago adostu:

- Bat lurrean eseri, bi txirringa aldatu eta hiru denak porteriara.

- Hego, iparra, eki eta mendebala.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oinarrizko oreka dinamikoari eutsi zelan eserita goazela.
2) Esku biak heldulekuan oratuta gidatu.
3) Bizikleta gelditzeko esku biez eragin.
4) Pedalak eman. 
5) Zuzen joaten eta bira zabalak egiten ikasi.

1:0

DESKRIPZIOA
• GYMKANA ziklismoan erabili izan den ohiko tresna didaktikoa izan da. GYMKANA bat trebezi zirkuitua izan

ohi da. Gainditu beharreko oztopo desberdinak ipintzen dira. Puntuazio sistema desberdinak daude:
• Akats bakoitzari puntu negatiboa eman eta ea zeinek puntu gutxien biltzen duen.
• Parte hartzaile guztiek irteera unean puntu berak dituzte, ea zeinek gutxien galtzen dituen.
• Azkartasuna baloratzeko ordupekoa egin daiteke.
• Aurreko aukerak nahas daitezke.
• GYMKANAn kontuan hartu beharrekoak: 
• GYMKANA saio baterako planteatzen denean ohiko akatsa izaten da, ikasgela osoarentzako gymkana bakarra

egitea. Honela, bakar bat izan ezik gainontzekoak geldirik daude. Bestalde, saioan arreta puntu bakarra
egoteak ez du ikasketarako gehiegi laguntzen. Maiz jarduerak lehia kutsu handiegia hartzen du.

• GYMKANAk motzak behar dute izan. Elementu erraz askokoak eta zailtasun gutxikoak. Hobe da ikasle
gehienek zirkuituaren gehiena egitea eta ez  alderantziz. Akats asko egitea ez da oso motibagarria.

• GYMKANAk txokokako lana bezala antolatu behar dira. Esparrua gymkana desberdinetan banatu. Gymkana
bakoitza gai zehatz baten inguruan zentratu. Helburua eta edukiak ez ditugu ahaztu behar. Gymkanatxo
bakoitzean ikasle kopuru bat egongo da, hauek denbora batean gymkana horretan lanean egongo dira eta
ondoren denak hurrengo gymkana-txokora pasako dira, banan banan txoko-gymkana guztietatik pasa arte.

• Hemen proposatzen den gymkana hau zentrazio etaparako adibide bat da:

GYMKANA DIDAKTIKOA ZENTRAZIO ETAPA



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

MATERIALA

Gymkanak egiteko material asko eta antolaketa handia behar da.

• 5 txoko edo azpi gimkana egingo ditugu. Txoko bakoitzean etapako eduki bat
landuko da.

• Beheko marrazkian 4. txokoa zehaztu dugu:
birak egiten ikastearena.

• Txoko bakoitzean 4 ikasle egongo da.

• Ikasle bakoitzak txoko bakoitza bi bider egin
beharko du.

• Ikasle bakoitzak 30 puntu izango ditu, jokoaren
helburua da bi bira osoak emandakoan 20
puntu edukitzea.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oinarrizko oreka dinamikoari eutsi zelan eserita goazela.
2) Esku biak heldulekuan oratuta gidatu.
3) Bizikleta gelditzeko esku biez eragin.
4) Pedalak eman. 
5) Zuzen joaten eta bira zabalak egiten ikasi.

1:1

DESKRIPZIOA
• Aulkien jokoan bezala jolastuko gara. Ikasleak eremu zehatz batean ipiniko ditugu. Eremu zehatz horretan

etxeak ipiniko dira: klarionaz margotuak, uztaiekin, sokekin, eta abar. Jokalari kopurua baino etxe bat
gutxiago egongo da.

• Musika ekipoa ipiniko dugu. Musika dagoen bitartean, ikasleak nahitaez pedalak ematen ibili beharko dute.
• Musika geratzen denean ahalik eta azkarren ikasleak beren txirringarekin etxeetan sartu beharko dira. Etxean

sartzen azkenak galtzen du.
• Berriro musika ipini eta jolasten jarraitu.

AULKIRIK GABEKO AULKIEN JOKOA ZENTRAZIO ETAPA



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

MATERIALA

• Musika ekipoa.

• Etxeak egiteko materiala: klariona, uztaiak,
sokak edo bestelakoak.

ALDAERA

• Kanporaketa sistema aplikatu daiteke musika
eteten den bakoitzean eta jokalari bat
kanporatzen denean etxe bat kendu.

OHARRA:

Etapa honetan egin diren jarduera guztiak hurrengo etapatan erabil daitezke eta erabili behar dira. Irakasle askoren
beldurra ekintzak errepikatzea da. Hori irakasleon ahalguztidun konplexua da, oker pentsatzen dugu eta uste dugu
ikasleek guri esker ikasten dutela. Ekintzak, berdinak izanda ere, ikaslearentzat beti desberdinak dira. Beti dago
ikasi, probatu eta martxan ipini daitezkeen estrategi berriak.

Beraz jarduerak errepikatzeko arriskurik ez izan ez etapa beraren barruan ezta etapa batetik bestera ere.

ADI!
• Musika sartzeak erritmoarekin lantzeko aukera ematen du. Adin honetan erritmo oso azkar edo oso geldoak

ipini. Adin honetan bitarteko abiadurako musikak ez dute gure asmoa betetzeko balioko. 



2.3.2. DESZENTRAZIO ETAPA 1

2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ADINA BENJAMINA LH 3-4 8-9 URTE

HELBURUAK

• Oinarrizko trebetasunak finkatu eta garatu.
• Bizikleta gaineko trebeziari esker, autonomia irabazi NI-BIZIKLETA binomiotik kanpo daude,

eginkizun motorrak gauzatzeko.
• Lehen lehiaketetan parte hartu.

IKASKUNTZA
IRAKASKUNTZA

EDUKIAK

KONTZEPTUAK PROZEDURAK BALIOAK
• Grabitate zentroa zer den ikasi.
• Ezkerreko balazta aurreko

gurpilekoa dela eta eskuinekoa
atzekoa dela ikasi.

• Ezker maneta platerentzako
dela eta eskuinekoa pinoiak
aldatzeko dela ikasi.

• Lehiaketen oinarrizko araudia
ezagutu.

• Grabitate zentroaren aldaketak bizi
dauden gidatzeko moduak biziz.

• Balaztatze aukerak probatu eta
egoeraren araberako hautaketa egin.

• Kanbio aukerak probatu eta egoeren
araberako hautaketak egin.

• Lehen lehiaketetan parte hartu.

• Oreka egoera berriek
sortutako ikarak
gainditu.

• Porrota eta hanka
sartze ikasketako
bidearen ezinbesteko
urrats bezala baloratu.

ZEREGINAK

1) Oreka.
a. Grabitate zentroa zelatik kanpo duten oreka dinamikoak. (zutik, makurtuta, derrapea, koadroan

eserita, eta abar).
b. Oinarrizko oreka estatikoa. (ahalik eta motelen gidatu oinak lurrean ipini gabe).

2) Eskuineko balazta (atzea) eta ezker balazta (aurrea) desberdindu eta aldizka erabiltzen ikasi.
3) Pedalak eman.
a. Egoera ezberdinetan pedalei eragin: malda gora/behera, poliki/azkar, zoru egonkorra/irregularra

eta abar.
b. Kanbioak erabiltzen ikasi.

4) Heldulekua esku batez oratu eta besteaz eginkizun desberdinak egin (lurretik gauzak hartu,
bidoiak,…).

5) Bira estuak egiten ikasi eta lehen oztopo bertikalak gainditu.
KIROL TEKNIKA
INDIBIDUALAK Arlo hau ez da lantzen.

KIROL TEKNIKA
KOLEKTIBOAK Arlo hau ez da lantzen.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1. Oreka dinamiko berriak.
2. Pedalak eman.

a. Egoera ezberdinetan pedalei eragin: malda gora/behera,
poliki/azkar, zoru egonkor/irregular eta abarrean.

b. Kanbioak erabiltzen ikasi.

1:0

DESKRIPZIOA
• ZIRKULUAN BIRAK eman. Ziklismoan maiz erabili daitekeen baliabide pedagogikoa eremu zehatz bati birak

ematea da. Birak ematearekin batera irakasleak helburu zehatz batzuk ezarriko ditu ikasleekin batera.
Hainbatetan geratuko dira feedback eta beharrezko irakaskuntza argibideak emateko. Jarraian etapa
honetarako adibide bat.

1. Irakasleak bizikletan joateko 5 posizio desberdin azalduko ditu. Posizio bat azaldu ostean denbora tarte bat
utziko dio ikasle bakoitzari probatzeko:
A. Ezkerreko hankarekin bakarrik eman pedalei.
B. Eskuineko hankarekin bakarrik eman pedalei.
C. Patinete eran mugitzea. Horretarako, eskuin hanka eskuineko pedalean bermatuko dugu. Ezkerreko

hankarekin bultzatu.
D. “Zaldiaren babesean”. Patinetan bezala baina makurtuta.
E. Zutik zela ukitu gabe.
F. Makurtuta eta luzean, eskuak heldulekuan eta zela sabelean ipinita.

2. Ikasleak biraka ipiniko dira eta irakaslearen agindura landutako posiziotan ipiniko dira.
3. Ikasleak biraka ipiniko dira baina irakaslearen aginduaren ordez esparru batzuk zehaztuko dira eta bertan

adostutako posizioa egin beharko da.
4. Ikasle bat ipiniko da aurretik eta atzetik doazen guztiek egiten duen posizioa kopiatu beharko dute.

MENDEBALDE URRUNA DESZENTRAZIO  ETAPA 1



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• LASTERKETA ERRELEBOKA. Ikasleak taldetan ipiniko dira.
Taldekide guztiak joan etorria arituko dira. Joaterakoan, normal,
itzulerakoan posizioetako bat landuko dute. 



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1. Heldulekua esku batez oratu eta besteaz eginkizun desberdinak egin.

(lurretik gauzak hartu, bidoiak,…) 1:0

DESKRIPZIOA
• Esku batez gidatu eta bestearekin ekintza desberdinak egingo ditugu.
1. Aurreko ariketan bezala ikasleak BIRAK EMATEN jarriko ditugu. Esku batekin gidatu eta bestearekin

eginkizun hauek egingo ditugu, ez ahaztu bi besoak lantzeaz:
a. Esku bat bizkarrean bestea heldulekuan. 
b. Esku batez urkila ukitu. Lehenik esku bereko aldea. Ondoren aurkako aldekoa.
c. Esku batez bidoia hartu eta edan.
d. Esku batez zenbakiak markatu eta albokoak zenbakiak “irakurriko” dizkigu.
e. Ikasleei bururatu dakizkiekeenak.

2. Eginkizunak egiteko agindua:
a. Irakaslearen ikusezko edo entzunezko estimulua izan daiteke.
b. Beste ikasle batek aginduta.
c. ENDIKA ERREPIKA. Ikasle bat taldearen aurrean jarriko da eta esku bakarreko ekintzak asmatuko ditu:

besapea ukitu, lokarriak ukitu, koadro elkarguneak ukitu, kaskoaren lokarria estutu,… txandakatu.

ESKU BAKARREZ DESZENTRAZIO  ETAPA 1



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Egite eta desplazamendu abiadurak areagotu. 

• Eginkizunak bihurgune zatian egin ez ibilbidea zuzena denean.  

• Leloak emateko moduak aldatu eta ekintza desberdinekin lotu: txistu=eskua atzera eta txalo=ura edan.

ADI!
• Ikasleek arreta ipini dezatela zein balaztarekin diharduten esku bat edo beste darabiltenean.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oreka.

a. Grabitate zentroa zelatik kanpo duten oreka dinamikoak. (zutik,
makurtuta, derrapea, koadroan eserita, eta abar).

2) Eskuin balazta (atze) eta ezker balazta (aurre) desberdindu eta
aldizka erabiltzen ikasi.

3) Pedalak eman eta kanbioak erabiltzen ikasi.
4) Heldulekua esku batez oratu eta besteaz eginkizun desberdinak egin

(lurretik gauzak hartu, bidoiak,…).

1:0

DESKRIPZIOA
• Esku batekin gidatu eta bestearekin ur botilak hartzeko ariketak planteatuko ditugu.
1. Irakasleak taldea batu eta ikasle bakoitzari botila bat emango dio.
2. Ikasleei denbora bat emango zaie eremu zehatz batetik lurrean dagoen botila hartzeko eta botila bueltan

zutik uzteko.
a. Hartu eta utzi ezkerreko eskuaz.
b. Hartu eta utzi eskuineko eskuaz.
c. Hartu eskuinaz eta itzuli ezkerraz.
d. Hartu ezkerraz eta itzuli eskuinaz. 

3. LOKOTS BILKETA jolasaren antolaketa berdinarekin errelebo dinamika planteatu. Horrertarako, talde
desberdinak egingo dira. Talde bakoitzak 10 botila ipiniko ditu lerroan. Ikasle bakoitzak joaneko bidai egin
eta itzulerakoan botila hartu beharko du. Botila guztiak jasotzen dituen taldea izango da irabazlea.

LOKOTS BILTZEA DESZENTRAZIO  ETAPA 1



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

MATERIALA

• Plastikozko ur botilak. Erdiraino urez bete, orekari hobeto eutsiko diote. 

ALDAERA

• Ikasleak taldetan ipiniko dira erreleboka lasterketa egiteko. Ikasle guztiak joan etorrian antolatutako eremu
batean ibiliko dira. Joan normal joango dira baina itzuleran 6 posizioak landu beharko dituzte.

• ZAILAGO.
- Trebea ez den eskuaz egin.
- Botila etzanda eta geldirik utzi.
- Jertsea ipini.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oreka dinamiko berriak.
2) Eskuineko balazta (atzea) eta ezker balazta (aurrea) desberdindu eta

aldizka erabiltzen ikasi.
3) Pedalak eman. Kanbioak erabiltzen ikasi.
4) Heldulekua esku batez oratu eta besteaz eginkizun desberdinak egin.

2:0

DESKRIPZIOA
• Bizikleta batean bi ikasle. Honek grabitate zentroaren aldaketa sortaraziko du eta ikasleek beren gorputzaren

posizioa doitu beharko dutelarik.

BI BATEAN DESZENTRAZIO  ETAPA 1

Kide bat zelan eserita joango da
eta bestea zutik
pedalei eragiten
eta gidatzen
joango da.

Kide bat pedalak
ematen eta gidatzen.
Bestea koadro hodi
horizontalean eserita.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

Kide bat heldulekuan eserita eta bestea
pedalak ematen eta gidatzen.

ALDAERA

• Joan-etorri hauekin gymkanak, lasterketak eta errelebo
jarduerak egin daitezke

• ZAILAGO. Kide bat koadroan eserita joango da eta bestea
zelan pedalak ematen.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oreka dinamiko berriak.
2) Eskuineko balazta (atzea) eta ezker balazta (aurrea) desberdindu eta

aldizka erabiltzen ikasi.
3) Pedalak eman. Kanbioak erabiltzen ikasi.
4) Heldulekua esku batez oratu eta besteaz eginkizun desberdinak egin.

1:0

DESKRIPZIOA
• Bi bizikleta bi lagun eta batek bestea eraman. Ziklismoan ohikoak dira atoi lanak: istripua, matxura mekanikoa

edota akiduragatik. 

BINAKA DESZENTRAZIO  ETAPA 1

LAGUNA
BULTZATU

Kide bat
lagunaren atzean ipiniko da hau bultzatzen. Aurreko
kideak ezingo ditu pedalak eman. Bultzatzeko puntuak
ipurdia, aldaka, bizkarra, gerria eta zela dira.

LAGUNARI TIRA EGIN 

Kide batek ezingo
ditu pedalak
eman.  Besteak
zelatik helduta,
ukondotik helduta
edota lepaldetik
helduta tira
egingo dio.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Errelebokako lasterketak edo gymkanak prestatu beti ere
lagun bati bultzaka/tiraka.

• ZAILAGO. Ziklista bakarrak bi bizikleta eramateko.
Horretarako esku bat eserita dagoen bizikletan eramango du
eta beste eskua beste bizikletaren heldulekuaren ardatzean.

ADI!
• Errepara diezaiotela ikasleek gorputz posizioari bakarka, tiraka eta bultzaka doazenean. Baita pedal kolpe

biderketari eta maiztasunari ere.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oreka.

a. Oinarrizko oreka estatikoa.
2) Eskuin balazta (atzea) eta ezker balazta (aurrea) desberdindu eta

aldizka erabiltzen ikasi.
3) Pedalak eman.

a. Egoera ezberdinean pedalei eragin: malda gora/behera,
poliki/azkar, zoru egonkorra/irregularra eta abar.

b. Kanbioak erabiltzen ikasi.

1:0

DESKRIPZIOA
• Esparru zehatz eta mugatu batean kide guztiak ipiniko dira.
• Epailearen irteerarekin helmugara iritsi behar dute, baina ez ohiko arau batekin, azkena iristen denak

irabazten du. Arauak:
- Oinak ezin dira lurrean ipini. 
- Aurkaria ezin da ukitu, bultzatu edo bidea itxi.
- Ezin da atzeranzko ezta aldameneranzko biderik hartu. 
- Arau hausleak jolasetik kanpo geratzen dira.

BARRASKILO LASTERKETA DESZENTRAZIO  ETAPA 1



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Lur eremua aldatu: aldapan beheragora, zoru laua-arroa.

• Kideak elkar uki daitezke, baina soilik eta bakarrik, eskuak heldulekuan utzita. Hankak ere ezin dira erabili.

• Balazta bakarra erabili.

• Behartu kanbio biderketa desberdinak erabiltzera.

• Oreka dinamiko posizioekin jokatu: zutik bakarrik, makurtuta bakarrik, hanka bakarraz eragiten... 

• Oreka estatikoa lantzeko ariketa ezagun bat bizikletako aurreko gurpila paretaren aurka ipintzea eta
paretarekin lagunduta orekari eustea. 5 ikasle ipin daitezela ea zein den oinak lurrean ipintzen azkena.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oreka dinamiko eta estatikoa.
2) Balaztak desberdindu eta aldizka erabiltzen ikasi.
3) Pedalak eman egoeraren arabera eta kanbioak erabili.
4) Heldulekua esku batez oratu eta besteaz eginkizun desberdinak

(lurretik gauzak hartu, bidoiak,…) egin.
5) Bira estuak egiten ikasi eta lehen oztopo bertikalak gainditu.

1:0

DESKRIPZIOA
• ABIAPUNTUA: Hasiera batean jolas antolaketa zapiarenaren berdina da. Bi talde egin. Jolas eremuaren alde

bietan bi taldeak ipini. Zapiaren jolasean bezala taldekide kopuruaren araberako zenbaki banaketa egin. Zelai
muturrean luze zabalean banatu. Irteera puntuan bizikleta pedal bat goian azkar irteteko prest ipini.

• GARAPENA. Epailearen aginduarekin talde biak bata bestearen bila joango dira, Bakoitzaren egitekoa bere
zenbakia duen beste taldekidea topatzea da. Horretarako irteera puntutik bertatik eta epaileak baimena
ematen duen unetik aurrera bere zenbakia oihukatuz bere zenbaki-kidea bilatzera joango da. Bikotekidea
topatutakoan oinak lurrera bota eta eskutik heldu beharko dira. Azkena topatzen den bikotea kanporatu
egiten da.

• Prozesua errepikatu behin eta berriro bikote bakarra geratu arte, azken hau izango da garailea.

NUUUUUN HAGOOOOO?? DESZENTRAZIO  ETAPA 1



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Bikoteak ez kanporatzeko taldekide bakoitzari 5 bizitza eman. Jolasaldi luze baten ostean bizitza gutxien
galtzen dutenek irabazten dute.

• Kanbio biderketa guztiak probatu.

• ZAILAGO. Bosteko taldetan batu ikasleak. Ezingo dute bere zenbakia oihukatu, beraz, esku batez beren
zenbakia markatu beharko dute.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oreka dinamiko eta estatikoa.
2) Balaztak desberdindu eta aldizka erabiltzen ikasi.
3) Pedalak eman egoeraren arabera eta kanbioak erabili.
4) Heldulekua esku batez oratu eta besteaz eginkizun desberdinak

(lurretik gauzak hartu, bidoiak,…) egin.
5) Bira estuak egiten ikasi eta lehen oztopo bertikalak gainditu.

X:X

DESKRIPZIOA
• ABIAPUNTUA: Eremu zehatz eta mugatu batean ikasle guztiak sartuko ditugu. Eremu horretatik ezin da

atera. Ateratzen dena kanporatua dago.
• Ikasle guztiak aldi berean dira harrapatzaileak eta harrapatuak. Kanporatu gabe geratzen den azkena da

jokoaren irabazlea. Jokoaren arauak:
- Ezin daiteke oinekin lurra ukitu.
- Ezin daiteke kideen ez bizikletako elementu bakar bat ezta bere gorputzeko atal bat ere ukitu.

• Kideak kanporatzeko bidea desoreka da. Horretarako kideei bidea itxi edo jolas eremutik kanpora atera
genitzake.

JAUN TA JABE DESZENTRAZIO  ETAPA 1



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Inor ez kanporatzeko ikasle bakoitzari 10 bizitza eman. Ikasle batek 10 bizitza galtzen dituenean bizitza
gehien dituztenek irabazten dute jokoa.

• Probatu kanbio biderketa guztiekin.

• ZAILAGO. Ukitzea badago, baina soilik gurpila gurpilarekin. 

• ZAILAGO. Ukitzea badago, baina soilik eskuak heldulekuan dituztela sorbalda sorbaldarekin.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oreka dinamiko eta estatikoa.
2) Balaztak desberdindu eta aldizka erabiltzen ikasi.
3) Pedalak eman egoeraren arabera eta kanbioak erabili.
4) Heldulekua esku batez oratu eta besteaz eginkizun desberdinak

(lurretik gauzak hartu, bidoiak,…) egin.
5) Bira estuak egiten ikasi eta lehen oztopo bertikalak gainditu.

DUAL SLALOM
1:0

HARRAPAKETA GYMKANA
1:1

DESKRIPZIOA
• Aurreko etapan GYMKANAren erabileraz jardun dugu. Bigarren etapa honetan beste antolaketa proposamen

bi dakarzkigu gymkanaren inguruan: 
• DUAL SLALOM GYMKANA. Mendi bizikleta arloko lehiaketa bat bada bikoteka egiten dena. Horretarako bi

zirkuitu biki egiten dira, hots, bi zirkuitu berdin berdinak: oztopo, ate eta zailtasun berdinekoak. Lehiakideak
binaka lehiatzen dira eta azkena iristen dena kanporatu egiten da.

• HARRAPAKETA GYMKANA. Bikoteka egiten da. Lehenik bat ateratzen da eta atzetik denbora zehatz batera
harrapatzaile bat. Lehenak zirkuituan akatsik egin gabe helmugara iristen saiatu behar du harrapatzaileak
bere gurpila ukitu baino lehen. Harrapatzaileak lurra ukitu edo akatsa egiten badu iheslariak helmugaraino
iritsi behar du irabazteko. Iheslariak lurra ukitzen badu, harrapatutzat hartuko da eta kanporatua izango da.

GYMKANA 2 DESZENTRAZIO  ETAPA 1



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Oreka dinamiko eta estatikoa.
2) Balaztak desberdindu eta aldizka erabiltzen ikasi.
3) Pedalak eman egoeraren arabera eta kanbioak erabili.
4) Heldulekua esku batez oratu eta besteaz eginkizun desberdinak

(lurretik gauzak hartu, bidoiak,…) egin.
5) Bira estuak egiten ikasi eta lehen oztopo bertikalak gainditu.

1:0

DESKRIPZIOA
• OZTOPO BERTIKALAK etapa landu beharreko azken edukia. Bizikletarekin ardatz bertikalean aritzeko

trebeziek gutxieneko heldutasun motorra eskatzen baitu. Etapa honetan landu ditugun eduki guztiak erabili
behar ditugu Y ardatzean ibiltzeko. Hemen lehen jarduera bertikaletan hasteko proposamena luzatzen
dizugu.

1) Ikasleak batu eta 3 ekintza bertikal hauek azalduko dizkiegu:
- Aurreko gurpila altxatu.
- Zaldiarena.
- Pinua egin. (espaloia igo).

2) Azalpenaren ostean ikerkuntza eta saialdiak egiteko denbora tartea eman.
3) ZAPALDU BAIETZ.

Teknika hauek lantzeko jolasa da. Esparru mugatu eta zehatz batean 12 bat soka botako ditugu. Ikasle
guztiak han-hemenka aske ibiliko dira sokak ukitu gabe. Irakaslearen aginduarekin ikasle guztiak azaldutako
teknikarekin soka guztiak zapaldu beharko dituzte gainontzeko ikasleak baino lehenago. 

OZTOPO BERTIKALAK. ZAPALDU BAIETZ!! DESZENTRAZIO  ETAPA 1



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

AURREKO GURPILA
ALTXA

Zutik ipini. Heldulekutik
gora tira egingo da bi
eskuekin batera eta
aurreko gurpila lurretik
jasoko dugu.

PINUA EGIN

Atzeko gurpila jasotzeko teknika. Desoreka
puntua zelatik aurrera eramango dugu atzeko
gurpilari pisua kentzeko. Bultzada indarra
aurreko balaztari gogor sakatuz lortuko dugu.

ZALDIARENA EGIN

Oraingoan ere, aurreko gurpila altxatuko
dugu. Baina gurpila jasotzeko teknika
honetan gorputz zentroa zelaren atzetik
botako dugu
eta desoreka
honekin
aurreko
gurpilari pisua
kenduz
altxatzeko
aukera emango
digu.



2.3.3. DESZENTRAZIO ETAPA 2

2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ADINA ALEBINA LH 5-6 10-11 URTE

HELBURUAK

• Aurreko etapetako ikasketak finkatu.
• ESPAZIOAK sortutako zalantza egoera hauteman eta erantzun motor doi eta zehatza eman

egoerari moldatuz.
• Ziklismoko diziplinak ezagutu eta praktikatu.

IKASKUNTZA
IRAKASKUNTZA

EDUKIAK

KONTZEPTUAK PROZEDURAK BALIOAK

• Hobekuntza trebetasunak
ezagutu.

• Espazio irakurketa egiten ikasi.
• Ziklismo diziplinetako

oinarrizko ezagutza. Lehia
araudiak.

• Hobekuntza trebetasunak garatu.
• Espazio irakurketa prozesatu eta

erantzun motor doitu batez erantzun.
• Ziklismo diziplina berrietarako

eginkizun motorrak egin. 

• Trebetasun berrien
aurreko hausnarketa
eta ikasketa kritikoa
sustatu.

• Arrisku egoerak
identifikatzeko
aditasuna landu.

ZEREGINAK

1) Orekak eta balaztatzeak.
a. Oreka dinamiko aurreratua. Oztopo bertikal sakonak (eskilarak, eskilara sakona, derrape luzea,

pinu altuak) jauziak (aldamenera, aurrera, bunny hop)
b. Oreka estatiko aurreratuak (zutik gelditu, oinekin aurreko gurpila gelditu, …)

2) Kanbioak egoki erabili (plater-pinoi biderketa zehatza egoera zehatz bakoitzerako).
3) Gidatzeko eskurik gabeko ekintzak burutu (arropa jantzi-kendu, besoak jaso, …)

KIROL TEKNIKA
INDIBIDUALAK

• Puntera pedalak.
• PISTA. Bikoteari erreleboa eman. 
• ZIKLOKROS ETA MENDI BIZIKLETA: Bizikletatik igo-jaitsi eta garraiatu (BTT eta ziklokros).
• TRIAL BIKE. Trebezi aurreratua eta akrobazia hastapena.

KIROL TEKNIKA
KOLEKTIBOAK a. KOLABORAZIOAN: Kideari gurpila hartuta erreleboka aritu.



ETAPA BERRIAK > TREBETASUN BERRIAK > ESPARRU BERRIAK

Ziklismoaren lanketa motorrak orain arte erabili dugun ESPAZIO LAU eta EGONKORRA baino gehiago behar du.
Bizikletaz esparru asko eta desberdinak zeharka daitezke. Horregatik ikasleentzako estimulu berriak nahi baditugu,
nahitaez, kalera atera edota mendira jo beharko dugu.

Zentrazio eta Deszentrazio 1 etapan eskolako kanpoko patioa, frontoia edota kiroldegia erabili dugu. Trebetasun
berriak lantzeko esparru berriak behar dira, Errealitate honek, gauza guztiak bezala, bere abantaila eta
desabantailak ditu. Ikasleekin inora atera baino lehen dauden aukerak ondo baino hobeto baloratu: ikasleen
segurtasuna, bestelako pertsona eta erabiltzaileak, autoak, irakasleok gureganatzen ditugun ardurak, materialik
beharko dugun, eta abar.

Esparru berriak bi multzotan bil genitzake:

1) HIRI ESPARRUAK. Hiritik edo herritik atera gabe egon badaude gure hezkuntza premiei egokitzen zaizkien
esparruak. Hoberena Bike-parkea bat edukitzea izango litzateke, baina gurean halako instalazio oso gutxi
dago. Hauen faltan, eta irudimen oso gutxirekin, kalean potentzial handiko eremu asko dagoela ikusiko dugu:
skate-parkea, paseatzeko parkea, etxebizitzetako beheak, industrialdeak edota merkataritza gune handien
aparkalekuak. 

2) NATURA EREMUAK. Gurean natura eremuak oso gertu daude eta hezkuntza aukera asko emango dizkigutenak:
bidegorriak, zabaltze bidean dauden BTT zentroak, mendi pistak, nekazaritza bideak (batez ere, Nafarroan,
Araban eta Iparraldeko soro eta lautadetan). Eremu hauetan ikasleekin txangoak egiterakoan geldialdi asko
planifikatu behar dira. Geldialdi hauetan taldea batuko dugu, ekintza edo jolasen bat lantzeko aukera izango
dugu, indar berritu ahalko gara eta gainera ikasleek gehiago gozatuko dute, etengabean gauza berriak egongo
baitira ikusi eta egiteko.

2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «



Eremu hauetan guztietan trebetasun berriak lantzeko aukera izango da. Hemendik aurrerako fitxetan esparruak
zehaztuko dira.

2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Orekak eta balaztatzeak.
a. Oreka dinamiko aurreratuak.
b. Oreka estatiko aurreratuak.
2) Kanbioak egoki erabili (plater-pinoi biderketa zehatza egoera zehatz

bakoitzerako).
3) Gidatzeko eskurik gabeko ekintzak burutu.

1:0

DESKRIPZIOA
• Esku batez gidatu eta besteaz zailtasunezko eginkizunak egin. 

JOLASA.
1. Harrapaketan jarduteko jolas eremua mugatu. 
2. Ikasle guztiak iheslariak izango dira bat izan ezik, hau beteko da eta gainontzeko ikasleren bat harrapatu

behar du bera aske izateko.
3. Harrapaketarako gurpil barruko kamara puztua erabiliko dugu: LAZOA. Harrapatzaileak kamara honekin

iheslariak harrapatu beharko ditu eta horretarako iheslari baten burutik sartu beharko du kamara.
4. Iheslariek ezingo dituzte eskuak heldulekutik askatu.
5. Iheslariek lurra ukitzen badute, harrapatzaile bihurtuko dira.

LOKARRIA BOTA DESZENTRAZIO  ETAPA 2



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Harrapatzaile bat baino gehiago sartu.

• Eremuak moldatu, luzean edo zabalean, landu nahi den edukiaren arabera.

ESPARRUA

• Eskola Patioa. Lau egonkorra.

MATERIALA

• Kamara puztuak.

Harrapatzailea



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Orekak eta balaztatzeak.

a. Oreka dinamiko aurreratuak.
b. Oreka estatiko aurreratuak.

2) Kanbioak egoki erabili.

X:X

• Aurreko etapako oreka dinamikoak finkatu eta berriak landuko ditugu.

DESKRIPZIOA
• Futbolean arituko diren bi talde egin.
• Joko arau hauek proposatu:

- Atezainik ez da egongo. Atezainaren eremuaren barruan ezin da jokalaririk sartu.
- Jokalariek ezin dute lurra ukitu. Lurra ukituz gero, 30 ozen zenbatu arte ezingo dute jokoan parte hartu.
- Jokalariek ezin dute ez kide ez aurkaririk ukitu. Hala balitz, 30 zenbatzera.
- Futbolean bezala gol gehien sartzen dituenak irabazten du.

FUTBOL- BIKEA DESZENTRAZIO  ETAPA 2



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Baloi bat baino gehiago sartu.

ESPARRUA

• Eskola Patioa. Lau egonkorra.

MATERIALA

• Baloia eta petoak.

ADI!
• Baloi txikirik ez erabili gurpil artean sartzeko arriskua baitago.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Orekak eta balaztatzeak.

a. Oreka dinamiko aurreratuak.
b. Oreka estatiko aurreratuak.

2) Kanbioak egoki erabili.

X:X

• Aurreko etapako oreka dinamikoak finkatu eta berriak landuko ditugu.

DESKRIPZIOA
• Saskibaloian arituko diren bi talde egin.
• Joko arau hauek proposatu:

- Baloia dugunean URRATSAK EZ EMATEKO soilik hiru pedal kolpe eman daitezke. Hiru pedal kolpe baino
gehiago ematen badira urratsak izango dira eta baloia beste taldeari emango zaio.

- Jokalariek ezin dute lurra ukitu. Lurra ukituz gero, 30 ozen zenbatu arte ezingo dute jokoan parte hartu.
- Jokalariek ezin dute ez kide ez aurkaririk ukitu. Hala balitz 30 zenbatzera.
- Saskiratzeak egiteko saskiak baino bi kartoi kaxa handi ipini daitezke. Baloia berton sartu behar da.

SASKI BIKEA DESZENTRAZIO  ETAPA 2



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Kartoi “saski”-aren ordez, taldekide bat ipini, hori bai, oinak ezingo ditu mugitu eta saskiratze bezala balio
izateko pase garbi bat egin behar zaio. Honek ezingo du lurra ukitu.

ESPARRUA

• Eskola Patioa. Lau egonkorra.

MATERIALA

• Baloia eta petoak.

ADI!
• Baloi txikirik ez erabili gurpil artean sartzeko arriskua baitago.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Orekak eta balaztatzeak.

a. Oreka dinamiko aurreratuak: DERRAPEA.
b. Oreka estatiko aurreratuak.

2) Kanbioak egoki erabili.

X:X

• Oreka dinamiko berria landuko dugu, derrapea.
1. Irakasleak derrapatzeko aukerak azalduko ditu:

a. Derrape zuzena.
b. Bihurgunearekin egindako derrapea.
c. Oin bat bermatuta.

2. Irakasleak denbora bat utziko die ikasleei derrapeak landu ditzaten.

JOLASA
• Derrapea lantzeko jolasa. Taldea bitan banatuko dugu. Jolas eremua bitan banatu dugu eta baloi asko sartuko

ditugu. 
• Irakasleak baloiak han-hemenka banatuko ditu zelai guztian zehar.
• Irakaslearen agindura ikasleek baloiak zelai erditik beste zelaira bidali beharko dituzte derrapeak eginez. 
• Denbora tarte zehatza pasa ostean baloi gehien dituen taldeak galtzen du.

DERRAPEA. DERRAPE BALLA  DESZENTRAZIO  ETAPA 2



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Derrapeekin batera balio ostikada erabili. Baloi ostikoz jotzen bada txirrindulariak ezin du oinaz lurra ukitu.

ESPARRUA

• Eskola Patioa. Lau egonkorra.

MATERIALA

• Baloiak.

ADI!
• Baloi txikirik ez erabili gurpil artean sartzeko arriskua baitago.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Orekak eta balaztatzeak.

a. Oreka dinamiko aurreratuak.
b. Oreka estatiko aurreratuak.

2) Kanbioak egoki erabili.
3) Gidatzeko eskurik gabeko ekintzak burutu.

2:0

• Eskuak heldulekuan ipini gabe ibiltzen ikasteko progresiorako jarduerak.

Ikasleak BIRAKA hasi baino lehen irakasleak jarduera hauek proposatuko ditu.

a. ZUBIA. Esku bat heldulekuan ipini eta bestea lagunari emango diogu. Halaxe birako hainbat lekutan dauden
kono-pikak pasa beharko dira

b. LAGUN ARTEAN. Lagunari besoa sorbaldan jarriko diogu eta lagunak sorbaldan besoa jarriko digu. Halaxe
bikoteak aukeratutako abesti bukatu arte birak ematen jardun beharko dute.

c. PISTA ERRELEBOA, LAGUNA JAURTIKI. Kide bat aurretik doa, bestea azkarrago atzetik etorriko da. Atzetik
datorrenak lekukoa eman eta motelen zihoana jaurtikiko du. Horretarako, eskuak elkarri eman eta atzetik
zetorrenak bultzada indartsu bat emango dio besoaren flexio-extentsio azkar baten bidez.

Ikasleak biraka ipini ea proposamen hauek egiteko gai diren.

BIKOTEKA ESKU LANAK   DESZENTRAZIO  ETAPA 2



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• Derrapeekin batera balio ostikada erabili. Baloi ostikoz jotzen bada txirrindulariak ezin du oinaz lurra ukitu.

ESPARRUA

• Eskola Patioa. Lau egonkorra.

• BIRAK eman ordez BIDEGORRI laua erabil daiteke.

ADI IKASLEEI AZALTZEKO
• Eskuak heldulekutik kentzeko oreka errazago lortzen da abiadura azkarrean.
• ZAILAGO: Oreka estatikoa bilatu lehen bi ariketetan.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
1) Orekak eta balaztatzeak.

a. Oreka dinamiko aurreratuak.
b. Oreka estatiko aurreratuak.

2) Kanbioak egoki erabili (plater-pinoi biderketa zehatza egoera zehatz
bakoitzerako).

3) Gidatzeko eskurik gabeko ekintzak burutu.

1:0

DESKRIPZIOA
• ESKUrik gabe gidatzeko OREKA ezinbestekoa da. Gorputz enborrak ematen dio oreka BIZIKLETA-NI

binomioari. Eskuak erabili gabe gidatzeko ondorengo progresioa planteatzen dugu.
• ANTOLAKETA: Birak ematen.
1) Esku biak heldulekuan ditugula hauek elkartuko ditugu helduleku erdian.
2) Esku ahur osoarekin heldulekua oratu ordez, esku puntekin gidatuko dugu eta enborra ahalik eta bertikalena

ipiniko dugu. 
3) Pilota bat, zapi bat esku batean eraman eta bestera pasa.
4) Esku biak heldulekuan eta txalo 1 eman. Gero 2, gero 3,… ea zeinek lortzen duen jarraian txalo gehien

ematen duen.
5) Arranoak bezala ea zenbat hego astindu ematen ditugun!
6) Txapeldunaren keinua egin besoak altxatuz!
7) Paristik datorren abestia kantatu eta instrumentu bakoitzaren mugimenduak imitatu.

ESKUAK ERABILI GABE IBILTZEKO PROGRESIOA  DESZENTRAZIO  ETAPA 2



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ALDAERA

• 1. Egite eta desplazamendu abiadurak areagotu.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
• BTT eta ziklokros teknikak.

1:0

• Aldaera bi hauetan badira natura eremukoak diren berezko teknikak.
• Azalpen teknikoa.

OZTOPOAK GAINDITZEA. Badaude oztopo batzuk bere altuera edo zailtasunagatik bizikletan eserita ezin gaindi
genitzakeenak. Hauetarako, txirrindularia jauzi batean zelatik jaitsi, esku batekin heldulekua heldu eta
bestearekin koadroa oratuko du. Halaxe, lasterka joan, oztopoa gainditu eta abiada azkartuz, jauzi bakarraz
inertzia hartu eta zelara igoko da, ohiko martxarekin jarraituz.

BTT eta ZIKLOKROS TEKNIKAK   DESZENTRAZIO  ETAPA 2

ZIKLOKROS GARRAIOA

Bizikleta gainean eramateko modu bat. Bizikletako koadroko
hodi horizontala sorbalda gainean bermatu. 



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

BTT GARRAIOA

Mendi bizikleta denbora tarte luzeago eta aldapa
malkartsuagotan eraman ohi da gainean. Horretarako teknika
hau: Bizikleta atzerantz begira ipini, besoa zela eta hodi
horizontaletik pasa. Bizikletaren pisua sorbaldan ipini zelaren
azpia erabiliz. Eskuarekin katearen alboko hodiari oratu. 

TEKNIKAK LANTZEKO JARDUERAK

• Natura eremura txangoa. Teknika azaldu eta erabili.

• Natura eremu batean gymkana edo dual-slalom bat antolatu teknika hauek lantzeko.

• Talde erreleboak egiteko zirkuitua antolatu.

ESPARRUA: Natura



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
a. KOLABORAZIOAN: Gurpilean sartuta joan, erreleboka aritu eta

tropelean mugitzen ikasi.
X:0

GURPILEAN SARTUTA JOAN. Kide bat aurretik doa. Atzean ahalik eta gertuena taldekidea. Teknika hau abiada
altuetan airearen marruskaduraz babestu eta energia aurrezteko (ia %25a) erabiltzen da. Ondo eta asko
entrenatu beharreko teknika da. Hasiera batean txirrindulariaren arreta handia eskatzen du, hortik teknika hau
lantzean atseden denbora egokiak ematearen arrazoia. Atzetik doanak balazta ahalik eta gutxiena erabili behar
du. Aurrekoak erritmo konstantea mantendu behar du, eta ez du azelerazio bortitzik eman behar.

• Ibilbide jarrai batean 2 minutuan gurpilean sartuta joan.
• Rolak aldatu.
• ADI: Aurrekoak keinu bidez azal daitezkeen arriskuez ohartarazi behar du.
• Abiadura desberdinekin probatu ikasleek airearen marruskaduraz ohar daitezen.

ERREPIDEA:TEKNIKAK KOLEKTIBOAK   DESZENTRAZIO  ETAPA 2



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ADI!
• Eremu itxi, zabal eta trafikoarik gabean egin. Industrialdeak jaiegunetan ikasgela paregabeak dira.
• Bestela, errepide bakartiak. Irakaslea autoan atzetik badoa hobeto.

ERRELEBOAK EMATEN JOAN. “ERROTA EGIN”. Teknika kolektiboa da. Taldekide batek aurrean airearen kontra
“borrokan” joango da eta atzetik bere kideak bere lanaz probestuko dira. Erreleboak motzak eta biziak egingo dira.
Aurrean doana 15 pedal kolpe zenbatu eta alde batera botako da, atzekoak bere lekua hartuko duelarik.
Garrantzitsua:

• Erreleboa hartzen duen ikasleak ez du abiadura aldatu behar, gutxiago azkartu behar.
• Burua uzten duenak ondo neurtu behar du taldean berriro sartzeko abiadura, horretarako azkenaren gurpilari

ahalik eta hoberen atxiki behar zaio. Hutsartea irekitzen bada taldeak ospa egingo dio. 
• Taldekako erreleboak gutxienez  6 ikaslerekin egin.
• 4 min.ko lanak egin. Atseden luzeak hartu teknika hauek lantzean, nekatuta dagoen ikasleak ez du ez arreta

gaitasunik ezta erreakzio abiadura nahikorik teknika behar bezala bereganatzeko.
• ADI. Txirrindulari hasi berriek tarte zabalegiak mantendu eta erritmo aldakorrak eramaten dituzte.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
a. ERREPIDEKO KOLABORAZIO TEKNIKAK.
b. PISTA. BIKOTEARI ERRELEBOA EMAN. 
c. SPRINTA ETA BERE KOLPEA.

X:0

SPRINT KOLPEA. Sprinta bakarkako teknika da. Metro gutxi batzuetan aurkariak baino abiadura handiagoa lortu
nahi da helmugara lehenago iristeko. Plater-pinoi biderketa egokia aukeratu behar da, bai sprint irteeran eta
baita ondoren abiadurari eusterakoan. Sprinta beste kide batekin estu estu badoa SPRINT KOLPEA egin ohi da
marrara heldu baino lehen. Jakinik aurreko gurpila dela irabazlea erabakitzen duena, txirrindulariak gerri kolpe
batekin bere gorputza atzeratzen du bizikleta aurrera botaz erabakigarria izan daitekeen metroa aurkariari
irabazteko.

PISTA SIMULAZIOA   DESZENTRAZIO  ETAPA 2



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «
BELODROMO SIMULAZIOA. 
• jarduera honetan errepideko eta pistako edukiak landuko dira denak elkarrekin. Horretarako belodromo txiki

bat antolatuko dugu.
1) Irakasleak gaitasun eta hezkuntza beharren arabera taldea talde txikiagotan antolatuko du.
2) Ondoren pistako proben zerrenda bat emango die. Taldekideek nork zein probatan parte hartuko duten

erabakiko dute. Hemen adibide bat.
a. Taldekako ordupekoa.

Taldekide denek batera bira kopuru zehatz bat bete beharko dute. Bira bakoitzeko errelebo bat egin beharko
dute.

b. Taldeka, eliminazioa.
Taldekide guztiak aterako dira. Irakasleak neke eta hezkuntza premien arabera kanporaketa esprinta noiz
egingo den adieraziko du. Helmugara azkenak iristen diren bi ikasleak kanporatuko dira hiru geratu arte.
Azken hiru hauen artean banatuko dituzte puntuak azken esprint batean.

c. Amerikana.
Bikoteka puntuak irabazi behar dira. Honela, 5 bira egitean, puntu banaketa bat egingo da. Ondoren taldeko
beste bikote batek parte hartuko du.

d. Taldekako errelebokako trebetasun gymkana.
Gymkana zehatz bat egin beharko dute taldekide denek. Horretarako bat aterako da zirkuitua egitera eta
ondoren beste bat guztiak pasa arte. Guztien denbora puntuatuko da eta akatsak zigortu egingo dira.

3) Jarduera honetan interesgarria da oso  talde bakoitzak irakaslearekin barne hausnarketa egitea. Horretarako
irakasleak taldearekin lotutako zalantzak planteatuko dizkie. Taldeak hauen gaineko kritika egin beharko du.

ADI!
• Jarduera hau etapako edukiak bereganatu dituzten maila altuko taldeekin egin daiteke.
• Hartzen diren abiadurak handiak dira eta lehia ondo egon daitekeen arren lehiakortasuna ez. 



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

EDUKIAK
a. JAUZIAK. Aurrera-atzera, ezker-eskuin
b. LUZERA JAUZIAK,
c. PLANO DESBERDINAK GAINDITZEA.

X:0

TRIAL BIKEa bizikletarekin oztopo handi eta zailak gainditzean datza. Etapa honetan oinarrizkoak diren
trebetasun aurreratu batzuk aurkeztuko dizkizuegu.

OZTOPOAK. TRIAL BIKE   DESZENTRAZIO  ETAPA 2

LUZERA JAUZIAK. 

Garaiera txiki edo luzera txikiko oztopoak
gainditzeko. Bizikletako abiada erabiltzen
da inpultsoa hartzeko. Bizikleta jasotzeko
besoekin gora tira eta hankekin pedalak
blokeatu.



2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

JAUZIAK. 

Oreka estatikoari ezin eutsi zaionean eta
lekuan bertan geratu nahi denean, jauzi
txikiak egiten dira. Horretarako zutik ipiniko
gara eta besoen indarrez gorputzaren oreka
aurrera-atzera eta ezker-eskuin ardatzetan
mugituko dugu.

PLANO DESBERDINAK JAITSI.

Eskailera handi bat jaisteko bi
denborak: lehena, aurreko gurpila
jaisteko gorputza zela atzean utzi
(gorputzaren erdigunea atzeratzeko).
Bigarrena aurrekoa lurrean dagoenean
gorputza aurrera pasa baina besoak
ondo flexionatuz. Azkenik atzeko
gurpila jaitsi.

ADI!
Jauziak pedal automatikoekin errazago egin daitezke. Baina teknika hauen gakoa ez da automatikoa, pedalak
ondo erabiltzea baizik. Horretarako, pedaletan indarra egin behar da, batekin aurrera eta bestearekin atzera,
honela bizikletari eutsiko diogu. Oin bakoitzarekin aurkako noranzkoan indarra eginez.



2.3.4. EGITURATZE ETAPA

2 ZIKLISMOAREN 
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

K I R O L A  E U S K A R A Z AURKIBIDEA « «

ADINA INFANTIL-KADETE DBH 1-4 12–16 URTE

HELBURUAK

• Aurreko etapen finkatzea.
• Ziklismo aldaera bakoitzeko teknika zehatzak ezagutu, ikasi eta egin.
• Ziklismo aldaera bakoitzeko araudi zehatzak ezagutu eta lehiaketan parte hartu.
• Ziklismo aldaera multzoen artean aukeratu.

IKASKUNTZA
IRAKASKUNTZA

EDUKIAK

KONTZEPTUAK PROZEDURAK BALIOAK
• Ziklismo aldaerak aztertu eta

ikasi.
• Aldaera bakoitzeko teknikak,

araudiak eta antolaketak
ezagutu.

• Gaitasun Fisiko eta Motorrak
ezagutu, aztertu eta ikasi.

• Ziklismo aldaera guztietako
teknikak bizitu eta haietan
lehiatu.

• Esfortzua ezagutu eta indarrak
neurtzen ikasi.

• Gaitasu Fisiko eta Motorrak
lantzeko entrenamenduak egin.

• Esfortzua eta nekearekin
lehiatzen ikasi.

• Norberaren eta besteen indarrak
neurtzen eta doitzen ikasi.

• Antolaketa, planifikazioa eta
estrategiaren aldeko jarrera
bultzatu.

ZEREGINAK

1. Aldaera bakoitzeko edukiak landu, finkatu eta lehiaketetan parte hartu.
a. Lasterketa lehiaketak. Gaitasun fisikoak > Koordinazio gaitasunak.
b. Trebezi lehiaketak. Koordinazio gaitasunak >Gaitasun fisikoak.

2. Aurreko etapetako edukiak birpasatu, entrenamenduak dosifikatu eta ludikotasunaren bidez
motibazioa mantendu. 

KIROL TEKNIKA
INDIBIDUALAK

ERREPIDE, BTT, ZIKLOKROS, PISTA ETA BMX RACE
• Pedal automatikoak erabiltzen ikasi.
• PISTA: Maldan gora igo, abiada hartu, balazta

gabe ibili eta sprinteko jumpa.
• ZIKLOKROSA ETA BTT.  Malda gora biziak,

trialerak, malda handiko jaitsierak, jauziak,…
• ERREPIDE bizikletako posizioak. (goi, ertain,

behe).

TRIAL, BMX-FREESTYLE eta FREERIDE.

• Trial lehiaketak.
• BMX-Frestyle: Dirt jump, Park, Vert, Flatland

eta Street. 

KIROL TEKNIKA
KOLEKTIBOAK

• KOLABORAZIO-OPOSIZIOAK.
Abanikoak, demarrajeak eta sprintak. Ez daude.



EGITURATZE ETAPA

Egituratze etapa ziklismoko lehen espezializazio etapa da. 

Etapa honetan, lau urtetan zehar, ziklismoko aldaera guztiak probatzea eta egitea proposatzen da. Horretarako,
lehenbiziko biurtekoan (infantiletan) ikasleak aldaera bakoitzeko lehiaketak prestatu eta hauetan parte hartu
beharko luke. Baliabide asko behar direnez zaila izaten da helburu hau betetzea. Hala ere, ziklismoko aldaera
denetatik pasatzen den ikasleak ziklista oso bihurtzeko aukera handiagoak izango ditu benetako aberastasun
motorra bereganatzen baitute aldaera guztietan murgilduta ibili diren ziklistek. 

Kadete urteetarako, etapako azken bi urtetarako uzten dugu espezializazioaren aukeratzea. Lehen espezializazio
honetarako ziklismoko edukiak bi multzo handitan antolatzen ditugu. Lehen espezializazio honetan bi multzoen
arteko aukeraketa egin beharko da. 

Bi multzo handi horiek hauek dira:

1. LASTERKETAK

Parte hartzaile eta antolaketa kopuruarengatik errepideko lasterketak dira ezagunenak. Hauekin batera
ziklokrosa, pista, mendi bizikletak (bere aldaera guztiekin) eta BMX-Race aldaera sartu ditugu. Azken hauek
gutxiago praktikatzen diren arren ziklista baten formazioan aldaera (lehiaketa) egingo dira.

Lasterketa hauetan gaitasun fisikoak (erresistentzia, abiadura eta indarra) dira lehiaketa zeharo baldintzatzen
dutenak. Gaitasun hauek lantzeko proposamena egiten badugu ere, bigarren estadio baterako gordetzen ditugu
entrenamendu planifikazio irmo eta gogorrak. Honek ez du esan nahi gure saioetan entrenatu behar ez denik,
ezta gutxiago ere. Entrenamenduaren helburuak epe luzerako dira. Etapa honetan gaitasunak modu orokor
batean landuko ditugu eta gutxieneko entrenamendu saio batzuk egingo dira. Honela, hurrengo etapetan,
kirolariari oinarri fisiko on eta zabala bermatzen diogu eta bide batez, ziklismoan ohikoa den akidura eta
motibazio ezak saihesten ditugu.
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Hauek prestatu eta entrenatzeko bizikleta espezifikoak erabiliko dira.

- Pistan, errepidean eta ziklokrosan. S formako heldulekua duen bizikleta erabiltzen dute.

- Mendi bizikleta lasterketa (cross country aldaera).

- Mendi bizikleta jaitsierak. Bakarkakoak, dual slalom eta four cross.

- BMX-Race.

Horrenbeste bizikleta edukitzea ezinezkoa denez, infantil eta kadete kategorian, mendi bizikleta eta gurpilak
aldatuko dizkiogun ziklokros bizikleta edukitzeko proposamena egiten dugu.  BMX-Race egiteko aukera oso
gutxi dagoenez, benetako interesa duten ikasleentzako utziko dugu. Proposatutako bi bizikletekin lasterketako
aukera denetan aritu, lehiatu eta ikasteko aukera daukagu. 

Ildo honetara jotzen duen ikasleak teknikarekin batera parametro fisikoak lantzen eta entrenatzen hasi beharko
du. Honek ez du erabateko espezializazioa esan nahi, soilik eta hurrengo etapei begira gutxieneko
entrenamendu fisiko batzuk egin beharko direla, bai ziklismokoak eta baita bestelako kiroletakoak ere.
Erresistentzia orokorra eta abiadura lantzea ezinbesteko den arren, ezin gara modalitate bat eta bakarreko
erresistentzia eta abiaduran zentratu. Oraindik orain, oinarri sendoa eraiki beharra dago eta ez dago inongo
arrazoirik bigarren espezializazioa aurreratzeko.

2. ZIKLISMO AKROBATIKOA

BMX-freestyle eta Trial Bike-a. Lehiaketa hauetan trebeziak eta gaitasun motorrek garrantzi handiagoa dute
gaitasun fisikoek baino. Horregatik, aldaera hauen hastapena oso bestelakoa izango da. Saioetako denbora
teknika edo mugimendu zehatz bat lortu nahian erabiliko da. Ereduaren errepikapenean oinarritutako saioak
dira. Gaitasun fisikoak garrantzitsuak diren arren, lehiaketen ardatza gaitasun motorrak dira: esku-ikus
koordinazioa, erritmoa, aldebikotasuna eta oreka.

Multzo honetan aritzeko ezinbestekoa da trial-bike motako edo BMX motako bizikleta batekin praktikatzea.
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Bai espazio arrazoiak medio eta baita fitxa didaktiko hauen xedea eskola kirol adineko hastapena delako, etapa
honetako jarduerak ez dira hemen jasotzen. Landu beharreko edukiak espezializazio etapakoak direnez ez dira
ziklismo aldaera bakoitzeko xehetasunak aurkeztuko, honek lan luzea dakar eta beste fitxa batzuk egiteko adinako
lekua mereziko luke. 

Laburbilduz, etapa honetan egin beharreko jarduerak deszentrazio etapako saio eta ekintza berak dira. Baina
oraingoan testuingurua gehiago zainduko da eta horretarako bai lehiaketa egoerek eta baita bizikleta zehatzek
saioen arreta osoa bereganatu beharko dute. Bestalde, teknikaren langintza guztia parametro fisikoen
langintzarekin batera nahastuta egin beharko da. Nahasketa hau egiteko 2. atal honetako hasieran urtetako
entrenamendu plangintza bateko edukiak proposatu dira. Oso garrantzitsua da epe luzeko planifikazio honetako
kantitateak errespetatzea eta hurrengo urteetarako edukiak gordetzea. Denboraldi batean infantil batek 70 km-ko
saioak egiten baditu zenbat kilometroko saioak egin beharko ditu 18 urte dituenean?
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2.4. ESKU HARTZE PROPOSAMENAK
Irakas-ikas eredua planteatu da, eredu horretako edukiak lantzeko jarduera zehatzak planteatu dira. Azken atal
honetako jarduera horiek hiru hezkuntza testuingurutan antolatu dira eta hiru esku hartze proposamen luzatzen
dira:
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8-9 urte Benjaminak Heziketa fisikoa Oreka lantzeko unitate didaktikoa.

10-11 urte Alebinak Eskola Kirola Kirol aniztasun programako topaketa egun bat.

12-13 urte Infantilak Mendizaletasuna Mendi taldeko txango baten antolaketa.
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HEZIKETA FISIKOA DESZENTRAZIO ETAPA 1

LEHEN HEZKUTZAKO HEZIKETA FISIKOA
Oinarrizko Curriculum diseinua > Oreka lantzea helburua duen unitate didaktiko saio bat.

LEHEN
ATALA

8min

SARRERA eta HARRERA
• Taldea batu eta ongi etorria egin.
• Saioa aurkeztu: egin nahi dena, lortu nahi diren helburuak eta ikasleen

proposamenak jaso.

15 min

BEROKETA.
• MENDEBALDE URRUNA jarduera. (1:0).

Gogoratu ikasleek ikasketa barneratu dezaten bere ekintzei hitzak ipintzea, hau da,
hausnarketarako galderak egitea.

ATAL
NAGUSIA

10 min • BI BATEAN jarduera. (2:0).
Bikoteko lana. Honekin OREKA lantzeko egoera berriak sortuk dira.

15 min
• NUUUUN HAGOOOO ???? 

Jolas dibertigarri honekin bakarkako lanarekin apurtu eta elkar ekintza bultzatuko
dugu, beti ere, oreka tartea dagoela.

ATSEDENERA
ITZULERA

12 min

• Materiala jaso.
HAUSNARKETA ETA ONDORIOAK.
• Irakasleak galderak prestatuko ditu, orekaren inguruko hausnarketa egiteko eta

izandako ekintza motorren gaineko gogoeta egiteko.
• Ondorioak atera.
• Agurra.

60 min



Irakasle askok hasiera batean bizikletarekin lan egiteak abantailak baino arazoak dituela pentsatuko dute. Ez bada!
Bizikletarekin lan egiteak esperientzia motor aberasgarri asko sortuko ditu. Ohiko kirol-hezkuntzatik ihes egiteko
aukera ematen du eta OCDak planteaturiko helburuak lortzeko bide berria eskainiko digu.

Bizikletak eduki hauek lantzeko aukera ematen du.

• Oreka, erritmoa, aldebikotasuna, gorputz eskema eta irudia

• Gaitasun fisikoak: abiadura eta erresistentzia.

• Ikasleen aisialdirako joko-jolas motor proposamen berriak.

Azkenik, Heziketa Fisikoan lan egiterakoan ez dira ZEHARLERROAK ahaztu behar. Bizikletarekin beste ikasgai
alorrekin batera lan egin daiteke:

- Ingurumen ezagutza > ziklismorako elikadura.

- Teknologia > bizikletaren mekanika.

- Bide hezkuntza.

- Eta abar.
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ESKOLA KIROLA DESZENTRAZIO ETAPA 2

ESKOLA KIROLA.
• KIROL ANIZTASUN PROGRAMA > TOPAKETA.
• UDA KANPAINAKO EKINTZA.
• ZIKLISMO ESKOLETAKO TOPAKETA.

TOPAKETA ANTOLAKETA.
6 txoko ipiniko dira. Txoko bakoitzean jarduera bat proposatuko zaie ikasleei. Berton 10 minutu egon ostean,
hurrengo txokora errotazioa egingo da txoko guztietatik pasa arte. 

Bi bira eman daitezke, honela BI ORDUko saioa izango da.

Proposatutako txokoetako jarduerak zentrazio eta deszentrazio etapakoak dira.

TXOKOAK

1 JAUN TA JABE

2 DUAL SLALOMA

3 BARRASKILO LASTERKETAK

4 GYMKANA

5 FUTBOL-BIKE PARTIDA

6 JAUZIAK EGITEKO ARRAPALA

7 SASKI-BIKE PARTIDA

8 NUUUUN HAGOOOO????
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ESPARRUA

Halako ekintza bat egiteko eremu zabal eta handi bat behar da. Eskolako patioak
motz gera daitezke eskola kirol topaketa handiak baldin baditugu. Txoko bakoitzean
8-12 ikasle bitartean koka daitezke beraz 64-96 ikasle bitarteko topaketa bati
buruz ari gara.

Horregatik, industrialdeetako aparkalekuak leku ona izan daitezke.

MATERIALA

• Saski baloi bat.

• Futbol baloi bat.

• Gymkana zirkuitu bat. (kono, pika, zinta, oholak,…)

• Dual/trial slalom kono eta oztopoak.

• Klariona eremuak markatzeko.

• Megafonia edukitzea lagungarri izan daiteke.

BEGIRALEAK
• 8, esparru/txoko bakoitzeko bat. Adierazi ikasleei txoko bakoitzean harrera-

azalpena, lehen saialdia, hausnarketa eta bigarren saialdia egin behar dutela.
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MENDIZALETASUNA EGITURATZE ETAPA

TXANGOA

Mendi talde askotan oinezko txangoak egiten dira. Mendi bizikleta naturan egiten diren kirol jardueretako bat
da. Material baliabide gutxirekin jarduera oso interesgarria egin daiteke. Honekin, bide batez, odol berria
erakarri ahalko da mendi taldeetara.

Hemen proposatzen den jarduera txangoa da. Baina txango berezia. Txangoa ondo aukeratu eta landu behar
da. Ibilbideak geldialdiak izango ditu. Geldialdi bakoitzean jarduera bat proposatuko da. Horregatik, ibilbidea
aldez aurretik aztertu eta prestatua izan behar du.

Proposatutako geltokietako jarduerak zentrazio eta deszentrazio etapakoak dira.

Txango honetako jardueretan natura espazioak ematen dituen aukerez baliatu beharko dira hezitzaileak.

GELTOKIAK

1
BARRASKILO LASTERKETA.
Aldapa bat bilatuko dugu. Taldea laukotetan antolatuko dugu.  Ikasleak aldapan
behera botako ditugu. Azkena iristen dena helmugara izango da irabazlea.

2 JAUN ETA JABE
Zelai, baso edo sarobe bat izan daiteke esparru ona. Joko esparrua ondo mugatu.

3
ERRELEBOKAKO LASTERKETA
4ko taldeak egingo dira. Talde bakoitzari antzeko ibilbidea emango zaio. Erreleboka
taldeek gainontzekoek baino azkarrago egin beharko dute zirkuitua.

4

TRIAL ZIRKUITUAK
Enbor, harkaitz edo natura eremu esanguratsu bat hartu. Berton zinta batzuekin 4
ibilbide markatu eta ikasleek ibilbide hauek oinak lurrean jarri gabe egin behar
dituzte.
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GELTOKIAK

5

ARRAPALA
Luzera jauziak lantzeko oso aukera ona da lurrean dauden tontor edo gandorrak
bilatzea. Hauetan behin eta berriro jauziak eginez ikasleari feed-back oso
baliagarriak eman dakizkioke.

6

NATUR OZTOPOAK GAINDITZEA
Erreka-ibaia gurutzatu, enbor adarrak, lokatz putzuak, malda handiko
aldapatzarrak,…

Bideko edozein oztopo naturalek balioko du lanketa motor berriak egiteko eta
estrategi motor berriak garatzeko.

7 JAITSIERA BIZIA edo DH.
30 segundotako iraupena duen jaitsiera bilatu. Erlojupekoak egin.

ESPARRUA

Bidegorriek, nekazaritza pistek eta BTT zentroek aukera paregabeak ematen dituzte.

Hala ere, Euskal Herrian erraz asko aurki daitezke baliagarriak izango diren ikas
eremu eta txangoak.

ZEHARLERROAK:

- Orientazio jarduerak.

- Natura, geologia eta biologia jarduerak.

ADI!
Ikasle askok ez dute bizikleta egoera oso onean eramaten. Beraz, konponketak egiteko kate-begi lokailua,
kamerak, allen eta giltza finkoak, balaztetako kableak, alikateak eraman. Ez ahaztu umeak “konpontzeko”
botikina eramateaz.
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Abduktorea 1 Abduktorea 2 Besaurrea

Iliotibiala Kuadricepsa Bizkarreko zabala
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Bikiak 1 Bikiak 2 Ipumasaia

Iskiotibilia Psoas iliakoa
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8. Karateko fitxa didaktikoak. (Karpeta 6 euro)

9. Kirol alternatiboetako fitxa didaktikoak (I) eta
(II) (2 karpeta, 6 euro bakoitza)

10. Teniseko fitxa didaktikoak. (Karpeta 6 euro)

11. Herri Kiroletako fitxa didaktikoak. (Karpeta 6
euro)

12. Gimnasia erritmikoko fitxa didaktikoak.
(Karpeta 6 euro)

13. Aerobika. (Karpeta 6 euro)

14. Oinarrizko Soin Hezkuntza. (Karpeta 6 euro)

15. Xakea. (Karpeta 6 euro)

16. Natur Ekintzak. (Karpeta 6 euro)

17. Kirol Alternatiboak (III). (Karpeta 6 euro)

18. Yoga eta erlajazioa. (Karpeta 6 euro)

19. Gimnasioko ziklismoa. (Karpeta 6 euro)

20. Kirol Egokitua. (Karpeta 6 euro)

21. Aquagym: uretako gimnasia (Karpeta 6 euro)

22. Hirugarren adineko gimnasia (Karpeta 6 euro)

23. Pilates (Karpeta 8 euro)

24. Boleibola (Karpeta 8 euro)

25. Haur txikientzako ur jarduerak (Karpeta 8 euro)

26. Areto futbola (Karpeta 8 euro)

27. Ziklismoa (Karpeta 8 euro)
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