
 

PANTAILAK SAIHESTU 

Egun osoa etxean sartuta eta ordu asko 
pantailen aurrean (institutuko lanak egiten 
besteak beste) pasatuko ditugula 
aurreikusita, ahaleginduko gara gainerako 
orduetan pantailak saihesten: 

 Egun hauetan, telebista ikustea 
baino hobe duzue puzzleak egin, 
mahai jolasetan aritu, irakurri edo 
sukaldatzea. 

 Kontutan izan denbora libre asko 
izango dugula eta antsietateak jatera 
eramango gaituela, saihestu 
otorduz kanpoko litxarkeriak 
(txokolate, gailetak...) jatea. Eta 
hauen ordez, fruta jatea 
gomendatzen da (gure babes 
sistema indartzen baitu). Ura ere 
sarritan edatea gomendatzen da. 

 Gutxieneko lo orduak betetzen 
saiatu. 

 Azkenik gomendagarria  da 
egunero jarduera fisiko pixka bat 
egitea sedentarismoa ekiditeko 
(egunean 30’ minutu eta ordu bete 
arteko tartea gutxienez hartu 
beharko genuke) 

 

 ETXEAN JARDUERA 
FISIKOA EGITEKO 
PROPOSAMENAK 

GORPUTZ HEZKUNTZAKO MINTEGIA 

 

  
 

 

 

Etxean jarduera fisiko ezberdinak 
egin ditzakegu, hala ere bakoitza, 
duen espazio, material eta 
aukeretara moldatu beharko da.  

Hona hemen aukera batzuk: 
 

 Etxean badituzu; bizikleta 
estatikoa, ergometroa edo 
korrika egiteko zinta 
erabiltzea aukera 
interesgarria da. 

 Bideo kontsolak, Wii edo 
Playstation bezalakoak beste 
aukera interesgarria izan 
daitezke. 

 Gogoratu etxeko lan 
aktiboak (erratza eta fregona 
pasa, hautsak kendu, komuna 
garbitu...) ere jarduera fisikoa 
direla. 

 

 

 

 

 

 

    

 COVID-19agatik ETXEAN 

 

  

COVID-19 (Koronabirusa) dela eta Alarma 
egoera ezarri da herrialde guztian eta 
2020/03/16etik aurrera herritarrak ezin 
izango gara etxetik atera, ekintza jakin 
batzuk egiteko ez bada. Honela Talaia 
institutuko Gorputz Hezkuntza 
mintegitik aholku batzuk proposatu nahi 
dizkizuegu. 

 



Internet eta, Youtube bereziki, etxean jarduera fisikoa egiteko baliabidez josita daude. Jarraian aurkezten direnak 
proposamen batzuk baino ez dira. Zuen lana gustuko jarduerak aukeratzea izango da: 

EUSKAL DANTZAK: Adibidez, “Eutsi 
dantzan” etxetik atera gabe dantzari eusteko 
proposamenak: 
Fandangoa 
100 alargunen dantza 
Zortzikoa 
Arin-arina 
 

DANTZA GARAIKIDEAK: Dantzan aritzeko 
koreografia sinpleak: 
Maila ertaina 
Maila erraza 
 
BALLETA: Itziar Mendizabal Hondarribiarra 

 

AEROBIC: Ariketa analitikoak eta koreografia 
errazak musikaren erritmoan: 
Inpaktu baxuko kardio saio azkarra, 20 minutu 
(jauzirik gabea) 
Intentsitate altuko saioa, lan kardiobaskularra 

ZUMBA euskal musikarekin: Euskal zumba  
 

BODY COMBAT TRAINING edo Arte 
martzialen eta borroka kirolen (Boxing, Muay 
Thai, Capoeira…) mugimenduak musikaren 
erritmoan:  
Combat Training Erika Werner 
Combat Fitness dantza koreografia 
Body Combat 3 
Body Combat 4 
 

KARDIO edo GIMNASIAKO 
TONIFIKAZIOrako ariketak (eserialdiak, 
flexioak, abdominalak ...) 
Hastapeneko saioa, materialik gabe, 10 
minutu 
HIIT edo intentsitate altuko aldizkako 
entrenamendu saioa 
GAP (Gluteoak, Abdominalak eta Hankak)  
Abdomena, Core-a  
Hankak eta gluteoak, 10 minutu  
Besoak 
Komuneko paper-rolloak erabilita 
Hastapeneko Tabata 
Binakako ariketak 
 

 
ZIRKUITUAK: Bakarkako ariketak modu 
aldizkakoan antolatzeko ereduak:  
Crossfit-eko Tabata zirkuituan 

 

SOKA SALTOA: Soka saltoaren bitartez 
koordinazioa eta  gaitasun fisikoa lantzeko. 
20 ariketa  

MALABAR ARIKETAK: Malabar ariketa 
ezberdinak ikasteko web orria. 
Malabar ariketak 1 

LUZAKETAK (Estiramenduak): Gorputzeko 
gihar ezberdinak luzatzeko ariketak. 
Luzaketak 1 
 

YOGA: Yoga asanak ikasteko saioak. 
Yoga hasi berrientzako 
Haurrentzako yoga 
Nerabeentzako yoga. Familian, binaka, 
banaka (15min)  

PILATES: Pilates egiten hasteko aukera. 
Pilatesa hasi berrientzako 

 

ERLAXAZIOA: Erlaxazio saio gidatuak. 
Erlaxazio-gidatua euskaraz 
Jacobsonen Gihar Erlaxazio Progresiboa 
Mindfulness meditazio gidatua 

https://dantzan.eus/bideoak/eutsi-dantzan-fandangoa-josu-garate-eta-quico-puges
https://dantzan.eus/bideoak/eutsi-dantzan-100-alargun-patxi-laborda
https://dantzan.eus/bideoak/eutsi-dantzan-zortzikoa-aritz-ibanez
https://dantzan.eus/bideoak/eutsi-dantzan-arin-arina-gari-otamendi/
https://www.youtube.com/watch?v=9WgkiB-GQMI
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU
https://www.youtube.com/watch?v=D9QZqLlEzhI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WNz9C_vyIB0
https://www.youtube.com/watch?v=WNz9C_vyIB0
https://www.youtube.com/watch?v=nrSZAenR4A4
https://www.youtube.com/watch?v=Gh81w7Rc9eQ&list=PLHzrYpxvd3mv2q1MQ90Bft6TrqCQoEVXz&index=2&t=413s.
https://www.youtube.com/watch?v=1NHVuOAPbfY&t=1443s
https://www.youtube.com/watch?v=IWXmagZ-QMU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=xbABGepKT2o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=HPytZF6SZ98&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=39Sn10y7HMM
https://www.youtube.com/watch?v=39Sn10y7HMM
https://www.youtube.com/watch?v=gZdDB89D7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=gZdDB89D7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=_ZW7euJrmlc&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=c_XOTJJXfVQ&t=611s
https://www.youtube.com/watch?v=O7dShAmEhOk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=rv4mQbkala0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=aUYRVSNz_VY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dcqxiFfd27Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q_FALY40VQc
https://www.youtube.com/watch?v=WEg0j8GVUwA
http://www.ensaimadamalabar.com/index.php
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=pF46ZFaR7Ag&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=dHoAui_8-0k
https://www.youtube.com/watch?v=dHoAui_8-0k
https://www.youtube.com/watch?v=kWEp5hy2mkU
https://www.youtube.com/watch?v=yCtr8aeIoN0&amp=&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=eu-2iWv_fCM
https://www.youtube.com/watch?v=SvkS0hfyDZM&t=309s


 
 

 

Gure arloan egin behar duzun lana honakoa da:  

Bi aukera dituzu: 

1. Astean zehar etxean egin duzun jarduera fisikoa adierazten duen bideo labur bat grabatu eta irakaslearen postara bidali behar duzu.  

- Baldintzak:  

o Bideoak laburra izan behar du; ez da 30” segundo baino luzeagoa izan behar. Laburtzeko “Time Lap” (edo kamera azkarra) 
erabili dezakezu, edo grabazio laburrak elkarri lotu.  

o Horizontalean grabatua. 

2. Etxean jarduera fisikoa egiten agertzen zaren argazkiekin bildumatxoa osatu behar duzu eta irakaslearen postara bidali behar duzu.  

- Baldintzak:  

o Dokumentu/atxibo bakarrean bidali. Argazkiak orri batean “itsatsi” denak dokumentu berean bidaltzeko edo argazkiekin artxibo 
txiki bat osatu, diapositiba gisa ikusteko.  

o Argazkiak horizontalean atera. 

 

 Irudi baimenik bai?  

- Baimena ematen badiguzu soilik, jasotako bideo eta argazkiak institutuko web orrian zintzilikatuko ditugu ahalik eta ikasle 
gehien animatzeko. Eta irakasleak ere, zergatik ez! 

- Horretarako, bideoa bidaltzen duzunean adierazi: “BAI, baimentzen dut bideo hau institutuko web orrian publikatzea”. 

 MUGI ZAITEZ! 

EGUN HAUETARAKO ERRONKA: AUKERATU GUSTUKO 
EKINTZA BAT ETA JARDUERA FISIKOA EGIN! 

LANA: ASTEAN ZEHAR EGINDAKOAREKIN ARGAZKI 
BILDUMA EDO BIDEO LABUR BAT OSATU ETA BIDALI. 

 


