
JOLASA: 
BALIO

SEGURUA



ZER DA JOLASA ETA ZERGATIK DA 
HAIN GARRANTZITUA UMEEN 

GARAPENERAKO?
Jolasa jarduera askea da, borondatezkoa, gozagarria, dibertigarria, 
doakoa, denboran eta espazioan mugak dituena, globala eta 
orohartzailea.

Haurren jokabidearen zati da jolas-jarduera, eta ezinbesteko tokia 
betetzen du garapenean. Bizitzaren etapa honetan, autonomia 
eta norberarengan konfiantza izaten erakusten du jolasak, eta 
nortasuna eratzen laguntzen du. Haurtzaroan eta nerabezaroan, 
ezinbestekoa da jolas egitea modu harmoniatsuan garatzeko eta 
bizitzan zehar sortzen diren gatazkei eta zailtasunei modu 
osasungarrian erantzuteko.

Adituen esanetan, nortasunarekin lotutako bost parametro garatzen dira 
haurrengan jolasaren bidez: afektibitatea, motrizitatea, gaitasun kognitiboak, 
sormena eta gizartekoitasuna. Beraz, honako garapen mota hauen 
eragingarri da:

Zentzumenen garapena: zentzumenen eta pertzepzioen bidez 	
               hasten da haurra mundua ezagutzen.

Garapen psikomotorra: bai motrizitate larria eta bai xehea.
Ezagutzaren garapena: kausa eta ondorioen kontzientzia, 
espazio eta denboraren antolamendua, kontzeptu 
aurre-matematikoen hasierako lanketa, adierazpena 
eta komunikazioa, arreta, memoria, irudimena, sormena…
Garapen afektiboa: haurraren nortasunaren, emozioen, 
alaitasunaren eta abarren bat-bateko adierazpena. 
Garapen soziala: arau sozialen interpretazioa.

Beraz, jolasa oinarri-oinarrizko tresna da haurraren 
heziketan, hainbat arrazoirengatik:

- Balioetan oinarritutako edozein hezkuntza-prozesu 		
           mamitzeko ezinbestekoak diren hiru alderdiak biltze    
           ditu jolasak, sorreratik.

- Haurren adierazpide ohikoenetakoa da.

- Funtsezko gizarte-egiturak eta -mekanismoak 			
           erreproduzitzen ditu, eskala txikian: arauak daude, eta 	

 helburuak...

- Nortasunarekin lotutako hainbat jarrera agerian jartzen 
           ditu jolasak; balio-eskala bat, autoestimua, konfiantza, 	

elkarrizketa eta horrelakoak islatzen dituzte jarrera 		
           horiek, eta, askotan, beroriek identifikatzen laguntzen 		

dute.

- Baliabide pedagogiko erakargarria da.



Adin eta garapen ebolutiboren aldi bakoitzari jolas mota 
bat dagokio:

Urtebetetik 2ra:

- Zentzumen-esperientzia bat da jolasa.
- Inguruan duten guztia aurkikuntza da haurrentzat.
- Informazioa eta zentzumen-esperientziak jasotzeko, 

         eskuak erabiltzen dituzte.
- Erakarri egiten dituzte elementu edo jostailu solidoek.
- Keinuzko eta hitzezko komunikazioaren esparruko   

         jolasen etapa da.
- Ezkutuko objektuak bilatzen dituzte. 
- Gogoko dituzte imitazio-jolasak.

2 urtetik 3ra:

- Identifikazio-jolasen eta imitaziokoen etapa da:
   erosketak egitea, gidatzea…
- Gogoko dituzte oreka-jolasak, trizikloak, bizikletak...
- Gorputza musikaren erritmora mugitzea gustatzen  

    zaie.
- Beste haurrekin jolasten hasten dira, eta, jostailuen 

   bidez, egoerak simulatzen dituzte.
- Interes berezia dute hizkuntza eta adierazpena       	

   erabiltzea eskatzen dieten jolasetan eta
  jostailuetan.

ZERTAN JOLASTU,  ETA ZER ADINETAN?



3 urtetik 6ra:

- Gozatu egiten dute eraikuntza-jokoekin, ahokatzeko      		
         jostailuekin, mahai-joko batzuekin eta batetik bestera     
         joateko ibilgailuekin.

- Imitazio- eta rol-jokoak.
- Fantasiazko jokoak eta heroi-jokoak.
- Ebakitzea, margotzea... gustatzen zaie.

6 urtetik 9ra:

- Etapa honetan, haurrak sormen handikoak dira, eta 
   beren asmakuntzak eta sorkuntza-lanak xehetasun ugariz 

         janzten dituzte.
- Egutegiak, agendak, erlojuak, ordutegiak, denbora-          

        sekuentziak eta horrelakoak pixkana ezagutzen joateko  
        bidea ematen dieten jolasak eta jarduerak lantzen dira.

- Mugimena eta mugimenduen koordinazioa oso garatuta 
         dituzte, eta kirol-joko batzuk, dantzakoak edota      	  
         mugimendua eskatzen dutenak oso baliagarriak izan     	
         daitezke bizitza aktiboagoa eta ez horren sedentarioa    	
         izatera ohitu daitezen.

- Hainbat zailtasun maila dituzten jolas eta jokoak oso      	
          egokiak dira pixkana jolas-izaerako erronkak proposatzeko, 
     betiere erronka horiek lortzeko modukoak badira.



GAUR EGUN HAURREK NAHIKOA 
DENBORA ETA TOKI EGOKIAK DITUZTE 

JOLASTEKO?

Gaur egun, haurrek eta gazteek beren aisia edo jolas-jarduera 
gogoz bete dezaten nahiko zailtasun izan ohi ditugu:

Espazioarekin lotutako zailtasunak.
Jolasak jolas egiteko tokia izatea eskatzen du, eta kalea, urteen 
joanean, galdu egin da jolaserako espazio gisa, segurtasun 
gutxi eskaintzen duenez. Gainera, badaude parke eta lorategiak 
ere, baina gutxi dira, edo txikiak, edo ez daude ondo, eta, beraz, 
askotan, ez dira jolaserako toki egokiak.

Zailtasunak kideekiko harremanetan.
Jolaserako toki gisa galdu egin dugu kalea, eta parekoekin 
topatzeko aukerak murriztu egin ditu horrek berak; etxearen 
neurriak ere murriztu egin du bertan lagunekin jolasean 
ibiltzeko aukera.

Helduekin harremanak izateko zailtasuna.
Bizitzaren lehen urteetan, ezinbestekoa da haur-jolasetan 
heldu bat bertan izatea (beharrezkoak dira erreferentziazko 
ereduak, afektuzko harremanak ezartzea...), eta komenigarria 
da gerora ere (babesa emateko, edo segurtasuna; ikasteko...). 
Dena den, amak, aitak edota pertsona helduak gutxitan egon 
ohi dira prest beren seme-alaben jolas-proposamenetan 
parte hartzeko, denbora falta dutelako, edo jolasteari balio 
gutxi ematen diotelako.

Jatorria kontsumo-gizartean duten arazoak.
Jolasa aisialdiko jarduera nagusi izan bada ere, joera hori 
ordeztu egin dute pixkana telebistak eta bideojokoek; eta 
askoz pasiboagoak eta indibidualistagoak dira jarduera 
horiek, eta, askotan baita alienatzaileagoak ere; jolasak berez 
dituen oinarrizko alderdiak albora uzten dituzte, imajinatzeko, 
geure arauak ezartzeko edo elkarrekin komunikatzeak duen 
garrantziaz jabetzeko aukera zokoratuz, adibidez. Egoera 
horiek larriagotu egiten dira, gainera, gaur egun ikasleek 
izan ohi dituzten eskolaz kanpoko jarduerak kontuan hartzen 
baditugu, ez baitiete aisialdirik uzten ia.



ZER JOLASERAKO 
ZER GUNE EGOKI DITUZTE?

Horregatik guztiagatik, jolasa bere osotasunean garatzeko, 
ezinbestekoak dira zenbait giza baldintza nahiz baldintza 
material. 

Giza baldintzak: behar-beharrezkoak dira jolaserako 
kideak, eta baita helduen akuilua eta laguntza ere. 

Baldintza materialak: toki egokiak behar dira, jolaserako 
pizgarriak izango diren tokiak, eta jostailuak eta jolaserako 
materialak ere behar dira.

Gabezia horiei erantzun diete ludotekek:

- Taldean biltzeko eta helduen laguntzarekin jolas egiteko 
  tokiak dira, eta jolas-jardueretan lagunduko diete    	
  helduek, beren aholkuen bidez. 

- Toki zabal eta seguruak dira, adin bakoitzari egokitutako 
   jostailuen aukera zabala dutenak.



JOLASTEKO 10 ARRAZOI SENDO

1.- Haurrari bere burua eta inguru fisiko nahiz 
soziala ezagutzen laguntzen dio.

2.- Gauzek nola funtzionatzen duten, pertsonak 
elkarrekin harremanetan nola jartzen diren edota rol berriak 
nola har ditzaketen ulertzen laguntzen die.

3.- Sormena eta irudimena pizten eta hobetzen ditu.

4.- Hizkuntza eta komunikazio soziala hobetzeko baliabide 
eraginkorrak ematen dizkie.

5.-  Pentsatzeko eta arazoei irtenbidea emateko 
gaitasunaren eragingarri da.

6.- Pertzepzioa, mugimendua, muskuluen indarra eta 
koordinazioa sustatzen ditu.

7.- Trebetasun fisikoak, sozialak, kognitiboak, irudimenari 
dagozkionak eta hizkuntzakoak barneratzeko aukera 
ematen du.

8.- Autoestimua, norberaren kontrola eta balio-
eskala indartzen ditu.

9.- Trebetasun sozialak ikasteko eta praktikan 
jartzeko gonbita egiten du, besteak beste, partekatzen, 
negoziatzen eta elkarrekin lan egiten ikasteko.



ZER  ESKAITZEN DU JOLASTOKIAK?

Jolastokia jolaserako gune bat da, eta jolas-denbora lagunekin 
partekatzeko tokia, giza baliabideak eta baliabide materialak 
nahiz denbora-tarte egokiak eskaintzen dizkie haurrei.

Astelehenetik ostiralera, 17:30etik 20:30era dago irekita; 
asteburu, jaiegun eta zubietan, 11:00etatik 14:00etara, 
eta larunbat arratsaldetan, 17:00etatik 20:00etara. Neska-
mutilek nahi dutenean joan daitezke bertara ordutegi horren 
barnean, eta, beraz, gurasoek beren jarduera fisikoa askatasun 
osoz programa dezakete, sarrera-irteeretarako ordutegi finko 
bati lotu beharrik gabe.

Hilero, programazio oso bat egiten da, eta, programazio 
horretan, haurren garapena sustatzeko jarduerak txertatze 
dira hainbat esparrutan: psikomotrizitate xehea ea larria, 
adimena, trebetasun sozialak, etab. Beraz, bertara jotzen 
duten haurren jolas-beharrei erantzuna ematen zaie egunero, 
eta saioaren garapena haurren interes, trebetasun eta 
abilezietara egokitzen da, beren adina kontuan hartuta.

Jolas-izaerako askotariko materialez dago osatuta 
Jolastokiaren funtsa: mahai-jokoak, taldeko jolasak, adimena 
edo memoria lantzeko jolasak, taldean dibertitzekoak, 
eskulanak, euskarazko eta gaztelaniazko ipuinak, etab. Gainera, 
psikomotrizitate larria garatzen laguntzen duten baliabideak 
ere badaude: lastairak, zango-makilak, palak, sokak, etab.



Euskara erabiliko da gehienean, hizkuntzaren eta 
dibertsioaren arteko identifikazioa sustatzeko asmoz. Dena 
den, ele bitan mintzatuko dira, beharrezkoa ikusten den 
bakoitzean.

Estadio Fundazioaren gunea da Jolastokia, eta 3 urtetik 8ra 
bitarteko haurrek bertan izaten dituzte opor garaian 
goizez aisialdiko jarduerak. Aisialdiko jarduera horien 
programazioan askotariko jolas-jarduera hezigarriak izaten 
dira: eskulanak, lantokiak, jokoak, eskolaz kanpoko jarduerak 
eta hamaiketako osasungarria.

Jarduera hezigarri hori guztia mamitzeko, bi hezitzaile 
ditu Jolastokiak, joko eta jostailuetan adituak direnak, eta 
horiek arduratzen dira oro har zerbitzuaz. Bertara doazen 
haurrekin jolasten dira, gidatu egiten dituzte, eta argibideak 
ematen dizkiete; motibatu egiten dituzte, gatazkei irtenbidea 
ematen laguntzen diete, erronkak planteatzen dizkiete, 
babesa ematen diete, eta entzun egiten diete… Gainera, jolas 
eta jostailuekin lotuta, beren seme-alaben garapenaren 
inguruko aholkuak eta informazioa ematen dizkiete gurasoei.



Jolastokiaren esparruak



Jolastokiaren esaparruak
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