
JOLASAK: BIDEOJOLASAK                                                               A IKASLEA 
 
 
 

 
 

 
1. Deskribatu elkarri zuen argazkiak, antzekotasunak eta aldeak 

adieraziz. (2 minutu) 
2. Testua irakur ezazu (2-3 min.) eta saia zaitez zeure hitzetan 

azaltzen testuak dioena.  
Zuen iritzia eman ezazue, ados al zaudeten testuak dionarekin, 
zertan bai eta zertan ez (6 min.) 

 
 
BIDEOJOLASEN ABANTAILAK: 

Lehen joko elektroniko interaktiboa 70. hamarkada hasieran sortu zen. Urte 
dexente daramatzate, beraz, gure bizitzan eta arrunt bihurtu direla esan 
daiteke. Bideo-jolasak gure bizitzako zati dira gaur egun. Hogeita hamar urte 
hauetan bide-jolasak asko hobetu eta zabaldu dira. Batzuen ustez, 
bideojokoak txarrak dira, batez ere haurrentzat. Beste batzuen ustez, berriz, 
bideojokoek burua garatzen (desenvolupar) laguntzen dute. Bideo-jolasen 
zenbait abantaila honako hauek dira: 

1. Begi eta eskuen arteko koordinazioan laguntzen dute. 
2.  Espazioaren eta denboraren antolaketan laguntzen dute. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net  

 



3. Ikaskideari galdetu (gutxienez hiru galdera egin): 
 

 
1. Bideo-jolasak gustatzen zaizkion. Noiz jolastu den azken aldiz. 
2. Mahai-jolasak edo kooperatiboak gustatzen zaizkion. Noiz jolastu den 

azken aldiz. 
3. Txikitako/gaztetako oroitzapenak: txikitan zein jolas mota gustatzen 

zitzaion, norekin jolasten zen, non... 
4. Familia edota lagunen artean jolastu den azken aldia. Azaldu (noiz, 

norekin...) 
5. Gaur egungo umeen jolasak eta gure garaikoak desberdinak dira. 

Zertan? 
6. Gaur egungo umeek jolas pila bat dituzte eta aspertu egiten dira. Ados 

zaude baieztapenarekin (afirmazioarekin). Zertan bai eta zertan ez. 
 
 



JOLASAK: JOLAS KOOPERATIBOAK                                                 B IKASLEA 
 
 

 
 

 
1. Deskribatu elkarri zuen argazkiak, antzekotasunak eta aldeak 

adieraziz. (2 minutu) 
2. Testua irakur ezazu (2-3 min.) eta saia zaitez zeure hitzetan 

azaltzen testuak dioena.  
Zuen iritzia eman ezazue, ados al zaudeten testuak dionarekin, 
zertan bai eta zertan ez (6 min.) 

 

JOLAS KOOPERATIBOEN GARRANTZIA: 

Jolas kooperatiboetan ez dago gauzak gaizki egiteko beldurrik,  hori guztia 
desagertu egiten da jolas mota honetan, eta jokalariei laguntzen zaie beren 
buruengan konfiantza edukitzen. Eta horri esker autoestimua handitu egiten 
da. Gainera, jolas egiteko modu berri honetan, neska-mutilen balioa ez dute 
puntuek erabakitzen. Gauzak elkarrekin banatzen eta elkar laguntzen ikasten 
dute parte-hartzaileek, besteekin harremanetan egoten, besteen 
sentimenduak kontuan izaten…   

Maite Garaigordobil, psikologoa eta jolasaren ikertzailea 

http://revista.consumer.es/web/eu/20090201/entrevista/74546.php 

http://revista.consumer.es/web/eu/20090201/entrevista/74546.php


3. Ikaskideari galdetu (gutxienez hiru galdera egin): 
 

 
7. Bideo-jolasak gustatzen zaizkion. Noiz jolastu den azken aldiz. 
8. Mahai-jolasak edo kooperatiboak gustatzen zaizkion. Noiz jolastu den 

azken aldiz. 
9. Txikitako/gaztetako oroitzapenak: txikitan zein jolas mota gustatzen 

zitzaion, norekin jolasten zen, non... 
10. Familia edota lagunen artean jolastu den azken aldia. Azaldu (noiz, 

norekin...) 
11. Gaur egungo umeen jolasak eta gure garaikoak desberdinak dira. 

Zertan? 
12. Gaur egungo umeek jolas pila bat dituzte eta aspertu egiten dira. Ados 

zaude baieztapenarekin (afirmazioarekin). Zertan bai eta zertan ez. 

 (6 minutu) 

 
 


