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 Kaixo Familia 
Egunero ekintza dibertigarriak eta ezberdinak izango ditugu:
 
- Aldez aurretiko zerbitzuan 9:00etatik 11:00etara, denborapasak, kantak
eta marrazketak egiteko denbora  izango dugu.
 
11:00etatik 14:00etara :
 
- Tailerrak.
- Mahai jolasak
- Kirol jolasak
- Gynkanak
- Ibilbide Txikiak herritik zehar
 
Talde guztiak ekintza berdinak egingo dituzte, leku, aldi eta batzutan egun
ezberdinetan eginez. Astea amaitutakoan ume guztiek ekintza multzo berdina
egina izango dute.
 
Eguneroko ekintzak amaitu orduko eta etxera joan baino lehen, hurrengo
egunean egingo dugunari buruz hitz egingo dugu. Zer edo zer berezia beharko
balitz horrela adieraziko diogu umeari, baina hamabostaldia hasi ahala
ekintzeratako beharrezkoa dan guztia karpeta batean banatuko dugu. 
 
 

 
  Has Gaitezen ! 



Taldeak
 

Elkartze eta Batze guneak
TALDE HORIA (Ludoteka)
Ludoteka Txikiaren ate aurrean (SKE)

 
TALDE URDINA (Kultur Aretoa II)
Goiri Erdikoa plaza, aterpea. 

 
TALDE GORRIA (Kultur Aretoa I)
Ikasgelarako sarbidea Txorierri etorbidetik, Farmazia ondoan.

 
TALDE LARROSA (Gorondagane Eskola)
Patio estalia, sarrera udaletxe ondoko atetik.
Patioan, taldearen bereizgarriak markatuko du topalekua.

 TALDE BERDEA (Gorondagane Eskola)
Patio estalia, sarrera udaletxe ondoko atetik.
Patioan, taldearen bereizgarriak markatuko du topalekua.

 

TALDE MOREA (Gorondabeko Kiroldegia)
Ate handia  aldapatik gora.

 
TALDE ZURIA (Gorondabeko Kiroldegia)
Lehenengo solairurako sarbidea (taberna sarrera).

Taldeak banatzeko zerrendak Sondika Kultur Etxeko beirategian jarriko dira



Uda 2.0
Segurtasuna Lehenbizi
 
Haurren harrerarako talde topagune ezberdinak
ezarrita daude, Jende-pilaketa saihesteko.
 
Adintxikiko guztiak pertsona heldu batekin etorriko
dira, haurrari tenperatura hartu arte itxarongo
duena.
 
Ekintzak talde txikian eta beti talde berean egingo
dira.
 
Talde bakoitzak autonomiaz funtzionatuko du eta
espazio bat izango du esleituta. Honako oinarrizko
arauen arabera arautuko gara beti:
 

- Pertsonen arteko distantzia.
- Maskarila erabili beharra
- Hasi eta ekintza amaitu ondorengo eskuen garbiketa
- Espazioen higienea indartzea.

 
Ekintza aurretik eta amaieran guneen segurtasuna
ziurtatuko dugu gazteen laguntzarekin.
 
Ibilbideak eta jarraibideak ezarriko ditugu, 
 taldeen topaketak ekiditeko.
 
Banatzen den materiala begiraleek segurtasun
aholku guztiak jarraituz prestatutakoa izan da,
eskularruz eta maskarila jarrita beti.
 



Egunero
Ekarri behar duguna

Ekintzetarako:
 

- Artaziak
- Kola likidoa
- Grapagailua eta grapak
- Arkatza, zorrozkiloa eta borragoma
- 18 koloreko margoak
- Pintzel bat
- lehenengo egunean emandako karpeta

Segurtasunerako aparteko boltsa batean:
- Gela hidroalkoholikoa
- Plastikozko eskularruak (2)
 
 

Eguzkirako Krema, lehen aplikazioa etxetik emanda
Paperezko muki-zapiak eskura
Gelan ortozik ibiltzeko galtzerdi batzuk
Arropa eta oinekako erosoak

Hamaiketakoa :
 

- Ogitartekoa, fruta edo dena delakoa
-  Ur -botila

Lehenengo egunean gazteei 
bisera bat emango diegu
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Pertsona heldu batekin joango naiz
elkargunera, nirekin egongo da ikasgelara
sartu arte edo monitoreak hala adierazi arte.

Gelan sartzean, aulkian esertzen
gara dagokigun zenbakian (1etik
12ra zerrendan adierazita dago).
Bagaude denok. Kalean jolasten dugu,
tailerrak egiten ditugu, kirola egiten
dugu...

Jarduera aldatzen dugun bakoitzean,
eskuak berriro garbitzen ditugu

Eskuak garbitzen ditugu eta begiraleak
ematen digun maskarila berria janzten
dugu.

Etxera itzultzeko prestatzen   gara. Gure
motxila jasoko dugu. Azken aldiz garbituko
ditugu eskuak eta topagunera   goaz, hara
joango direlako gure bila.

Nire motxila, behar dudan guztiarekin daramat.

Begiraleak tenperatura hartzen dit. Nire
gorputz-tenperatura 37 gradutik beherakoa
bada, ederto, Gera Naiteke !



Beti osasun-arauak errespetatu eta bete beharko ditugu guztiok.
 
Kanpainarako aldez aurretik eskatu dugun sarrera- eta irteera-
ordutegia errespetatu beharko dugu (9:00 edo 11:00), begiraleak
gu jasotzera aterako dira, eta inork ezingo du lokaletan sartu haren
laguntzarik edo baimenik gabe.
 
Eskatzen zaigun materiala baino ez dugu ekarriko; jolasak eta
baliozko objektuak etxean utziko ditugu.
 
Kanpaina amaitu ondoren bakarrik joan ahal izango dira etxera
2008-2011 urteen artean jaiotako haurrak, baldin eta izena
emateko fitxan berariaz horretarako baimena jaso badute.
 
Arropak, hala nola motxilak, ahaztu daitekeen guztia...
markatuta/identifikatuta egon beharko da, itzuli ahal izateko.
 
Asistentzia faltak e-mail bidez jakinarazi beharko ditugu.
Bitarteko hau, zerbitzuaren koordinatzailearekin komunikatzeko
ere erabiliko dugu. Telefonoa (688 627 571)  larrialdietarako
bakarrik erabiliko dugu . 
Emaila egunero berrikusiko da 9:00etatik 9:30era eta 10:00etatik
10:30era, sondikakoludotekak@gmail.com
 
 

Arau horiek betetzen ez badira, ohartarazpen informatiboa egingo
da. Kargu-hartzearen arrazoia behin eta berriz gertatzen bada,
programatik kanporatzea ere planteatu ahal izango da.
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Jarduteko Protokoloak 

Sintomak dituen parte-hartzailearen aurrean 

Adintxikiko batek COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituenean eta
begirale batek detektatzen dituenean, banakako erabilerarako egokitutako gela
batean isolatuko da.
 
Bertan, poltsadun pedalezko paperontzi batean erabilitako maskara eta erabili
eta botatzeko zapiak botako dira. Parte-hartzaileari maskarila berri bat emango
zaio, eta begiraleak  berea ere aldatuko du.
 
Familia edo pertsona baimenduari jakinaraziko zaio. Dagokion osasun-
gailuarekin harremanetan jarriko gara.
 
Osasun-ebaluazioaren emaitzaren arabera,  prebentzio- edo euste-neurriren bat
hartzea beharrezkoa bada, talde bereko erabiltzaileen familiei jakinaraziko zaie,
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Egunez egun gehiago
 

 jakin nahi duzu? 

Ludotekek beren profilen bidez egindako tailerrak
eta jarduerak partekatzen jarraituko dute sare
sozialetan.
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