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1. Arreta gorputzean
Haurrei “apatx” esertzeko eskatuko diegu.
1. mometua: esku bat sabelean jarriko dute, eta bularrean jarriko dute bestea;
begiak itxiko dituzte, eta, une batez, euren arnasketa sentitzean jarriko dute
arreta. Eskuen bitartez mugimendurik sumatu duten galdetuko diegu, eta, hala
izanez gero, zein esku mugitzen den gehien pentsatzera gonbidatuko ditugu,
norberaren behaketa errazago egiteko (ez dute hitzez adierazi behar). Arnasketaren kontzientzian sakontzeko, beste galdera batzuk ere egin ditzakegu.
Adibidez: Nolakoa da zure arnasketa, azkarra edo motela? Nundik hartzen dezu
arnasa, ahotik edo sudurretik? Eta bota?
2. momentua: arnasketako bi mugimenduekin konektatuko dute: inspirazioa
eta espirazioa. Begiak itxita dituztela, besoak gorantz mugituko dituzte arnasa
hartzean, eta, botatzean, jaitsi egingo dituzte. Hainbat aldiz errepikatuko dute
ekintza hori.
3. momentua: zutik jarriko dira. Puxikak balira bezala, arnasa hartzean, gorputz
guztia puzten zaiela imajinatuko dute, besoen laguntzaz sentipen hori sustatuz.
Arnasa botatzean, puxikak lotu gabe askatzen denean egiten dituen mugimenduak bezalakoak egingo dituzte, lurrera erori arte.
Puxikaren mugimenduak egiterakoan, arreta handiz jokatuko dute arnasa botatzean, lurraren kontra talka ez egiteko.
Musika:
Rose, Ludovico Einaudi, 4:16 https://www.youtube.com/watch?v=G1WLy2Bm4Gw
Fil de Verre, René Aubry, 3:07 https://www.youtube.com/watch?v=JYdrEXPVLyU

2. Nola zaude?
Haur bakoitzak mugitu ahal izateko espazio bat aukeratuko du (egongela, logela…). Gero erdian kokatuko da zutik eta nola sentitzen den ohartzeko tarte bat
hartuko du. Horren arabera, mugimendu bat sortuko du, aldi berean hori adierazten duen hitz bat ere esanez.
Mugimendu eta hitz hori taldearekin partekatu ahal izateko, irakaslea bitartekaria
izango da, hau da, irakasleak ikasle horrek egindako mugimendua eta hitza errepikatuko du, eta ondoren, talde osoak mugimendu eta hitz hori gauzatuko du.
Txandaka, taldekide bakoitzak mugimendu eta hitz bat proposatuko du eta
irakaslearen bitartez taldearekin partekatua izango da, taldekide guztiak parte
hartu arte.
Hemen, mugimendu guztiak baliagarriak direla azpimarratu behar dugu. Ez
dugu zertan gauza zail edo politak egin; ekintza fisikoak, keinuak eta abar egin
ditzakegu.
Musika:
Sirtaki Á Helsinki, René Aubry, 3:41 https://www.youtube.com/watch?v=jumnO5ApF8w
Invités Sur La Terre, René Aubry, 3:59 https://www.youtube.com/watch?v=VJz0U99f4vQ

3. Emozioekin jolasten
Umeek mugimendu libreko saio laburrak egingo dituzte.
Hasteko, umea zutikako posizioan ipiniko da eta irakasleak emozio bat aipatuko du (triste, pozik, haserre, harrituta, urduri, nekatuta, eta abar), eta haur
bakoitzak bere mugimendua garatuko du hitz hori kontuan hartuta.
Musika gelditzen dugunean, hasierako posiziora bueltatuko gara.
Irakasleak beste emozio bat aipatuko du, eta haurra mugimenduaren bidez
emozio hori adieraziko du. Horrela, hainbat emozio jorratuko dira.
Musika:
Pozik https://www.youtube.com/watch?v=9BoaOsvZmpw
Triste https://www.youtube.com/watch?v=kpaD88cSMTw
Nekatuta https://www.youtube.com/watch?v=ni1LtG1A8oY
Harrituta https://www.youtube.com/watch?v=t6ovtUNajh8
Haserre https://www.youtube.com/watch?v=iXb9MLaA444
Urduri https://www.youtube.com/watch?v=h7aX_P_D4uw
Beldurtuta https://www.youtube.com/watch?v=BcoPKWzLjrE
Aspertuta https://www.youtube.com/watch?v=fMy9KGAbQu8
Lasai https://www.youtube.com/watch?v=4wXEIrr8BP4
Zoriontsu https://www.youtube.com/watch?v=UeBuI15d1y4
Lotsatuta https://www.youtube.com/watch?v=mCDzwlt3czI
Nazkatuta https://www.youtube.com/watch?v=Ahkl28D90fw
Zorabiatuta https://www.youtube.com/watch?v=1RaKSRU60bw
Bakarrik https://www.youtube.com/watch?v=CiJ8wa6Mv8w
Esperientzia eta gero, hausnarketa:
Zein egoeratan sentitu zarete gustorago?
Eta zein izan da desatseginena?
(txatean idatzi)

4. Emozioak nire etxean
Etxean, konfinamenduan hilabete honetan zehar bizi izan dituzun gertaera edota momentuetan pentsatu eta bi aukeratu:
1- Atsegina izan den gertaera edo momentu bat.
2- Desatsegina izan den gertaera edo momentu bat.
Denbora bat utziko dugu bi egoera horiek irudikatzeko edo marrazteko… eta
gero, musikarekin lagunduta, bi egoera pertsonal horiek dantzatu/antzeztu
egingo ditugu, gorpuztu eta mugimenduan ipiniz.
Bukatzean, esperientzia bakoitzari hitza jarriko diogu (txatean idazi): zein
emozio identifikatu duzu/dituzu egoera bakoitzean?
Musika:
Darling, Darling, Darling Chapelier Fou, 4:39
https://www.youtube.com/watch?v=xxfqAqknxj4

5. Nola zaude orain?
Saioa amaitzeko, berriz ere partaide bakoitzak nola dagoen, nola sentitzen den
ohartzeko tarte bat hartuko du. Horren arabera, mugimendu eta hitza bat sortuko ditu eta taldeari azaldu.
Irakasleak honelako galderak egin ditzake hausnarketa pertsonala bideratzeko:
Nola sentitzen zara orain? Zerbait aldatu da? Hasierako emozio berdina sentitzen duzu edota emozioa aldatu egin da?
Lehen bezala, mugimendu eta hitz hori taldearekin partekatu ahal izateko,
irakaslea bitartekaria izango da, hau da, irakasleak ikasle horrek egindako mugimendu eta hitza errepikatuko du, eta ondoren, talde osoak mugimendu eta
hitz hori gauzatuko du.
Txandaka, taldekide bakoitzak mugimendu eta hitz bat proposatuko du eta
irakaslearen bitartez taldearekin partekatua izango da, taldekide guztiak parte
hartu arte.
Berriro ere, mugimendu guztiak baliagarriak direla azpimarratu behar dugu. Ez
dugu zertan gauza zail edo politak egin; ekintza fisikoak, keinuak eta abar egin
ditzakegu
Musika:
Sirtaki Á Helsinki, René Aubry, 3:41 https://www.youtube.com/watch?v=jumnO5ApF8w
Invités Sur La Terre, René Aubry, 3:59 https://www.youtube.com/watch?v=VJz0U99f4vQ

6. Familia-kideak zaindu
Dinamika honetan, masaje lasaigarri eta atsegin bat emango diogu elkarri.
Biribilean gaudela, gure atzean dagoen senideak guri emango digu masajea; guk
aurrekoari emango diogu, eta horrela jarraituko dugu, denon artean masaje-katea
osatu arte.
Gure eskuekin bestearen ilea orrazten hasiko gara, kontu handiz.
Tarte batez horretan jardun ondoren, garondora pasatuko gara, eta masajea
emango diogu, hatzekin biribilak marraztuz eta presio pixka bat eginez.
Ondoren, sorbaldetan jardungo dugu, modu leun batean.
Hatzak beherantz eramango ditugu bizkarrezurraren alboetatik, eta, gero, bizkar
osoa laztanduko dugu, esku osoarekin behetik gora eta alboetara eginez.
Bukatzeko, esku osoa pasako dugu lepotik gora, burura eta ileetara, palmondo bat
eraiki nahi izango bagenu bezala.
Arreta bereziarekin zainduko dugu gure eskuetan jarri den pertsona. Masajea kontuz eman behar da, bestearentzat atsegina izan dadin.
Musika:
An ending, a beginning, Dustin O’Halloran, 2:08
https://www.youtube.com/watch?v=-I0STwdBEcM
Comptine d´un Eté, Yann Tiersen, 2:19 https://www.youtube.com/watch?v=NvryolGa19A
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