
JARRAIBIDE TESTUA 

JOLASA: HERENSUGEAK 

 
Jolas Mota: Lerrokaketa jolasa  
Kopurua: Gutxienez 3 (hobe gehiago)  
Espazioa: Nahiko toki zabala  
Adina: 4 urtetik aurrera  
Materiala: Ezer ez 
 
 

 
 
 
Jolaskide guztien artean zozketa egin ondoren, bat aukeratuko 
dugu. Jokalari hau jolastokiaren alde batean jarriko da. Beste 
guztiek ilara osatuko dute jolastokiaren beste aldean. Lerroa 
osatzeko, lurrean eseri eta elkarri besotik eta hanketatik helduta 
jarriko dira. Lagun hauek osatzen duten lerroari "herensugea" 
deituko zaio. Jolastokiaren bi aldeak bereizteko bi marra 
margotuko dira lurrean. 

 

 
 
Bakarrik dagoen jolaskideak, nahi duenean, bere aldean dagoen 
marra pasatuko du eta herensugearengana abiatuko da. Herensugea 
osatzen dutenak batetik hamarrera kontatzen hasiko dira. Tarte 
horretan bakarrik dagoen jokalaria herensugeko jokalariren bat 
bere jolastoki aldera erakartzen saiatuko da. Horretarako 
hanketatik, gorputzetik edo besoetatik tira egin beharko dio, 
herensugearen katea puskatzeko. 

 
 
 
Hamar kontatu aurretik sugeko jokalariren bat bere jolastokira 
eramatea lortuz gero, jolaskide hau bere taldeko partaide izango da 
aurrerantzean, eta hortik aurrera herensugean dagoen beste jolaskide 
bat kideetatik askatzen eta bere jolastokira eramaten lagundu beharko 
dio. Lortzen ez badu, berriro sartuko da. 

 

 
 
Jolasa behin eta berriro errepikatuko da herensugean dauden 
jolaskide guztiak beste aldera pasatu arte. 

 



IRAKURRI BAINO LEHEN 

Arreta jarri ezazue izenburuan, marrazkietan eta testuaren egituran. Zer ikasiko 
duzue testu hau irakurtzerakoan? 

Normalean, ezagutzen dituzuen jolasak, non ikasi dituzue? Eta nola ikasi dituzue? 
(Norbaitek erakutsita…) 

 

IRAKURRITAKOAREN ULERMENA 

1. Materialik behar al da jolas honetara jolasteko? 

2. Zer nolako lekutan jolastu daiteke jolas honetara? 

3. Bi lagunek bakarrik jolastu al daitezke jolas honetara? Eta gela 
guztiak? Zergatia azaldu. 

4. Jolas honi zergatik deitzen zaio “herensugea”? 

5. Gelditzen denak, nola egin dezake, besteak askatu ahal izateko, 
herensugearen katea puskatzeko? 

6. Zein momentutan jolastu zaitezkete jolas honetara. Zerrendatu 
itzazue ahalik eta aukera gehien. Egoerak eta lekuak kontutan izanik. 

 

EKINTZA OSAGARRIAK 

Atarian, atsedenaldian, baloirik gabe jolastu ditzakezuen jolas zerrenda bat egin 
ezazue. Aste honetako atarietan zertara jolastu zaitezketen eztabaidatu eta 
aukeratu ondoren, ikasgelakoei proposatu. 


