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Osteguna, azaroak 5:
ZUMBA
Zumba jarduera bat planteatzen da, non
gazteek abesti ezberdinetako koreografiak ikasi
ahal izango dituzten, guztiak ere gaur
egungoak. Era berean, parte-hartzaileek
beraiek koreografia jakinak proposatzeko
aukera planteatuko zaie.

Ostirala, azaroak 6
Igandea, azaroak 22:
PING PONG TXAPELKETA
Ping-pong
txapelketa
bat
planteatzen
da,
futbolinarekin batera, gaztelekuko parte-hartzaile
guztien artean gehien eskatzen den jarduera.

Larunbata, azaroak 7
Larunbata, azaroak 21:
KANPOKO ETA ORIENTAZIO JOLASAK
Hilean bi egunetan kanpoko jokoa izango da
protagonista (eguraldiak aukera ematen badu) eta udalerrian zehar
orientazio-jarduerak egingo ditugu.

Igandea, azaroak 8:
ASAMBLADA
Gazteekin batzar bat egitea planteatu da, gazteek
beren ideiak eta lehentasunak azal ditzaten
gaztelekuaren jardueren inguruan.

Osteguna, azaroak 12:
FUTBOLIN TXAPELKETA
Futbolin txapelketa bat planteatzen da, ping-pong
txapelketaren kasuan bezala, gazteek nahiko eskatzen
duten jarduera dena.

Ostirala, azaroak 13:
ABESTI TXAPELKETA
"Furor" estiloko abesti lehiaketa bat egiten da. Taldea
bitan banatuko da eta bakoitzak nork daki abesti
gehiago jakin nahi ditu, kontrako taldeak esandako
hitz bat dakartenak. Oso dibertigarria!

Larunbata, azaroak 14:
BINGO
Ohiko
bingo-jokoa
proposatzen da,
baina
salbuespen batekin: parte-hartzaile bakoitzak bere
kartoia egin beharko du (eta gainerako taldekideei
erakutsi, partida hasi aurretik) jokatu ahal izateko.

Igandea, azaroak 15
Igandea, azaroak 29:
ZINEMA
Hilean bi egunetan zine-forum bat planteatzen da,
gaur egungo film batekin, 13 urtetik gorako gazteei
zuzendua, horietako bakoitzean planteatzen den
gaiari buruz hausnartzeko, haren atzetik.

Osteguna, azaroak 19:
ZATOZ DANTZA EGITERA!!!
Dantza-jarduera bat planteatzen da zerbitzura jotzen
duten nerabe gazteentzat. Ikasi nahi den edozein
koreografia edo parte hartzen duten gazteek
erakutsi eta/edo irakatsi nahi diguten edozein
modalitate izan daiteke.

Ostirala, azaroak 20:
UMORE ETA GIZA ESKUBIDEAK
Haurren Eskubideen Nazioarteko Egunean, giza
eskubideei buruzko tailer bat egitea planteatzen da,
umorezko ikuspuntu batetik, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsaleko
artikuluekin lotutako umorezko bineta batzuk planteatuz, jolasean zehar
parekatu beharko direnak.

Osteguna, azaroak 26:
PASAPALABRA LEHIAKETA
Pasapalabra joko ospetsua planteatzen dugu, baina
soilik "Rosco" ren azken galdera sorta, non partehartzaileek euren kultura orokorra erakutsi ahal
izango duten.

Larunbata, azaroak 28:
SCRAPBOOKING TAILERRA
Denok digitalki artxibatutako milaka argazki ditugun
garai honetan, scrapbookingak argazki inprimatuen
politak gogoratzen laguntzen digu, baita album polit
batean gehiago nola luzitu ere.
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