
Larunbatetako saioetan batzutan gurasoek aipatu izan dugu haurrak ez 

dutela gehiegi ezagutzen ari diren kirola, ia ez dakitela noraino joan 

daitezkeen baloiarekin, noiz hartu eskuarekin,...., hau da gutxi saiatu 

direla kirol horretan, eta batzutan aurrean duten taldeak  beste galaxia 

batekoa dirudiela? 

  

Bi mailatan erantzungo nizuke arlo honetan. Alde batetik, ikus 

dezakezunarekiko eta bestetik aipamen horiek egiten direnean dituzuen 

erreferentziekiko, hau da zerekin konparatzen duzun.  

Pistan ikusten duzuenari buruz, guk ez dugu horrela ikusten. Egoera ezberdina 

da urtez urte eta talde bakoitzaren arabera: badira lau urteetan ia areriorik 

gainditu ez dituzten taldeak (eta oso kokapen eta joko itxurosoa ematen zuten) 

eta alebinetan talde kiroletan murgiltzea asko kostatu zaien taldeak eta badira 

baita ere lau urteetan ia partidarik galdu ez dutenak. Gure abiapuntua 

hezitzailea da, eta haur bakoitzaren garapena errespetatuz, helburuak epe 

luzera finkatu ditugu. Horregatik, hasieran talde batzuk batez ere, ez dute bat 

egiten larunbatetako erritmoekin.  

Hala ere, esan nahiko nuke haur guztiek jasotzen dituztela jorratzen dituzten 

kirol modalitateen inguruko ezagupen nahikoak prozesuaren amaierarako. 

Dena den haurren perfilak, gaitasunak eta interesak anitzak direnez, haur 

bakoitzak bere erritmoan ulertu eta barneratzen ditu eta hori nabaritzen da. 

Arauak ezagutu arazi zaizkie edozein jokok arauak definitzen baititu baina 

gogoratu jolasten jakitea arau batzuk ezagutzea baina haratago doala. 

Errazena izango litzatekeen (baina ikaskuntzaren ikuspuntutik zentzugabea) 

keinu tekniko espezifiko eta zuzendutako kokapen finkoen automatizatze 

lanetan aritzea baina guk garapen erritmoak errespetatzearen aldekoak gara.  

Erreferentziekin ere kirol hastapenean arazo bat dugu. Larunbatean jolasten 

ikusten ditugun haur horiek gure kirol ezagupenarekin neurtzen ditugu eta gure 

ezagupen hau helduen kirol praktikan oinarritutako kirol ereduak dira. Ordena, 

kokapenak, mugimendu antolatu eta zentzudunak ulergarriak dira guretzako eta 

horren baitan ebaluatzen dugu. Ez dakigu ordea, talde bakoitza zein helburu 

lantzen ari den eta zein erritmo daraman eta agian ‘formalki’ hobe jokatzen 

duela ikusten dugun talde batek epe erdira askoz ere lan eskasagoa egiten ari 

izatea.  

Zenbat gaztek jarraitzen duen kirola egiten nerabezaroan eta gaztaroan izan 

beharko luke garrantzitsua eta horretan ez gabiltza gaizki: gurekin hasten den 

gehiengo nagusiak jardueran jarraitzen du eta ondoren (institutuan) jarduera 

fisikoaren praktika mantentzen da.  

 


