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IKASLEAREN GIDA
Arazoa
Ikastetxean ikasle-laguntzaile talde bat sortuko duzue ikasle etorri berriei harrera egiteko. Zuen lana ikasle berriei
laguntza eskaintzea izango da: ikastetxea erakustea, konfiantza ematea, bitartekari lanak egitea…Interesa duten laguntzaileek
bere burua aurkeztu beharko duzue, eta besteei azaldu nor zareten eta zertan lagundu diezaiekezuen.

Ataza edo eginkizuna
Taldeka, azalpen-bideo bat egingo duzue irakaslearen laguntzaz. Taldekide bakoitzak nolakoa den azalduko du (duen izaera,
bizi izandako pasadizoak, asmoak, pasioak, proiektuak…), eta argituko du, halaber, zer ekarpen egin lezakeen ikaslelaguntzaileen taldean.
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JARDUEREN SEKUENTZIA
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1. zatia: ZER GERTATZEN DA ABBADIAN?
Abbadiaren sekretua liburuan, Alar izeneko protagonistaren izaera
leiala, irmoa eta nekaezina nabarmentzen da. Edo, zehaztu eta osatu
beharko genuke, Antton Abbadiaren izaera bera. Izan ere, hura baita
Alarren bizi-eredua eta ardatza. Alar gazteak Antton Abbadia miresten du,
eta haren bizitzako pasadizo ugari hartzen ditu euskarri, motibazio eta
ulerbide.
Liburua abiapuntu, zuei, ikasleei, nor eta zer zareten hobeto ulertzen
lagundu nahi dizuegu lan honetan, zeuen buruarekin konektatzeko eta,
Alarren gisara, motibatzen zaituzteten asmoetara hurbil zaitezten.
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1. JARDUERA: ZURE BARRUKO MUSIKA
Hezkuntzaren altxorretako bat adimen desberdinak (adimen anizkoitzak
deritzonak) landu ahal izatea da, adimen horiek guztiak elkar osatzeko eta indartzeko
zubiak eraikitzen laguntzea zuen artean. Gai funtsezko hori sakontzeko, ikusi
jardueraren azken atala. Hortxe aztertuko dugu, apur bat, adimen anizkoitzak
ezagutzearen eta baliatzearen garrantzia.
Ikasteko modu aproposa eta eraginkorra da ohikoak ez bestelako zentzumenak ere
kontuan hartzea.
Hasteko, esate baterako, har eta uztar ditzagun musika eta literatura.

Antton Abbadiak musika maite zuen. Hark antolatu zituen lehen Lore Jokoak, eta
musika eta poesia biltzen eta sustatzen zituzten haietan.
Guk ere antzeko zerbait egingo dugu, eta hurrengo ariketa abiapuntu egokia izan
liteke. Musika biderik onena da, gazteekin areago, barneko sentipenak eta zentzumen
guztiak konektatzeko.
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ARIKETA
1. fasea
Musika entzun bitartean, urtaro bakoitzaren ezaugarri-zerrenda egingo duzue. Esate baterako:
- Udaberrian: txorien kanta, izadia esnatzen da…
- Neguan: hotza, euria, ekaitza …

Antonio Vivaldiren Lau Urtaroak musika-lanaren zatiak entzungo dituzue. Hona hemen bideo-loturak:

- Bideoa. Vivaldiri buruzko sarreratxoa

 (Fernando Morilloren iruzkin laburra)

- Bideoa. Udaberriaren lehen mugimendua.
- Bideoa. Udararen 3. mugimendua

 (Youtubeko bideoa)

- Bideoa. Udazkenaren 2. mugimendua
- Bideoa. Neguaren 2. mugimendua

 (Youtubeko bideoa)

 (Youtubeko bideoa)

 (Youtubeko bideoa)
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Orain, beste bideo batzuen bitartez, Antonio Vivaldik berak emandako interpretazioa azalduko du labur Fernando Morillo
idazleak:

- Bideoa. Udaberriaren 1. mugimendua
- Bideoa. Udararen 3. mugimendua

 (Fernando Morilloren iruzkintxoa)

 (Fernando Morilloren iruzkintxoa)

- Bideoa. Udazkenaren 2. mugimendua
- Bideoa. Neguaren 2. mugimendua

 (Fernando Morilloren iruzkintxoa)

 (Fernando Morilloren iruzkintxoa)

2. fasea
Jarraian, soinu-zati horietako bat hautatu, eta bizitako une edo emozio atsegin edo desatsegin batekin lotu beharko
duzue. Hausnartu horretaz minutu gutxi batzuk, eta lerro-sorta bat idatzi.
Gero, 4-5eko taldeetan jarri, jarri, eta esperientzia hori partekatuko duzue, ahoz, beste taldekideekin.
Azkenean, talde osora eraman daiteke esperientziaren kontaketa.
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3. fasea
Hitzen jokoa egitura kooperatiboa. Hurrengo testua irakurri eta gero, irakasleak hitz-gako batzuk emango dizkizue. Esaldi bat
osatu beharko duzue jasotako hitzekin, eta testuan duen adierarekin erlazionatuta. Lehenengoz, esaldi bana idatziko du
zuetako bakoitzak bakarka. Gero, taldekideekoekin konparatuko dituzue esaldiak, eta apurka esaldiak lotuz, osatuz eta finduz
joango zarete guztien artean, azkenean, guztien ekarpenekin, esaldi bakarra osatu arte.
Demagun neska gaztea, itxuraz ikasteko ezgauza. Irakasle askoren iritziz,
eskolatik kanporatu beharrekoa, berak ikasi ez, eta gainerakoak ere
urduritzen zituelako. Neskatoa ezin omen zen geldirik egon.
Neskatoaren amak medikuarenera eraman zuen alaba, kezkaturik. Eta
medikuak, zorionez, ikusten asmatu. Neskatoa bere bulegoan utzi, eta
kanpora joan zen amarekin, espioi baten moduan alaba ezkututik zelatatzeko.
Medikuak irratia piztua zuen bulegoan, eta haren musika entzuten zen
bozgorailuetatik. “Ikusi zure alaba”, zehaztu zion medikuak amari. Eta ama
harriduraz ohartu zen alaba mugitzen ari zela, baina ez edonola. Musikaren
erritmoa jarraitzen zuen, eta apurka, neskatoa, altxatu eta dantzari ekin zion,
musikarekin bat. Medikuak argi adierazi zion:
“Ikusten? Zuen alaba dantzaria da. Eraman ezazue dantza-eskola batera”.
Esan eta egin. Eta neskatoa, ordura arte urduritasunak zeharo jota, dantza-eskolan sartu orduko ohartu zen huraxe zuela
lekua. Huraxe zela bere paradisua. Ordutik aurrera neskatoak ez zuen arazo gehiagorik izan eskolan. Dantza-ordu haiek erabat
baretu zuten, bere buruarekin eta munduarekin. Neskato hura Gillian Lynne zen, eta gure garaiko koreograforik handienetakoa
bilakatu zen.
Elementua (Ken Robinson)
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Hitz-gakoak

Esaldia
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2. JARDUERA: NON DAGO ABBADIA?
Ez gutxitan, areago sarriegitan, biziki kostatzen zaizue liburuaren istorioak harrapatzea.
Edota istorioak zuengana heltzea. Hasteko, ez duzue batere argi izan ohi ekintzak non
gertatzen diren. Hots, jakintzat ematen dugu irakasleok liburuan azalduz doazen tokiak
ezagutzen dituzuela, edo pertsonaien artean galtzen ez zaretela
Toki eta pertsonaia horiek hasieratik bereago egiteko aukera izanez gero, ziurrago
abiatuko zarete zuen bidaian liburuan barna, ttipi-ttapa.
Aztertuko dugun liburuan, Abbadia Eremua toki erreala izateak sinesgarritasun
handiagoa ematen dio istorioari.

ARIKETAK
Bideoa. Hendaiari buruz, labur.

 (Fernando Morilloren bideoa)
1. fasea

Ekintzak gertatzen diren lekuak zehaztu beharko dituzue, Txingudi inguruko mapa batean. Hau da, mapan agertutako tokien
zenbakiak eta tokien argazkiak lotu behar dituzue.
Hona, hurrengo orrialdetik aurrera, mapan zenbaturik azaltzen diren 11 lekuen zerrenda (eta jarraian mapa
zenbakiekin):
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- Abbadia gaztelua

-Hendaiako hondartza

- Nekatoenea artisten etxea

- Dunbarriak (arroka bizkiak)
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- Faisai uhartea
- Pierre Loti idazlearen etxea

- Hondarribia herria

- Hendaiako gurutzea (Bixintxo elizaren ondoan)
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- Hondarribiako hondartza

- Kaneta portua (hondoan Hondarribia)

- Irun herria
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Hendaiako mapa (gehi ingurua)
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2. fasea
Taldekide bakoitzak toki bat aukeratu eta hari buruzko informazioa bilatuko du ondoren. Komenigarria da irakasleak tokiak
zehaztea, toki guztien informazioa biltzeko. Zuen hitzekin laburtuko duzue idatziz, taldeka. Jarraian, talde osoan ahoz, eta
irakurri gabe, kontatu beharko duzue. Informazioa osatu ahalko duzue besteon ekarpenekin taula honetan:
1. Abbadia gaztelua
2. Irun herria
3. Hendaiako hondartza
4. Dunbarriak
5. Pierre Loti idazlearen etxea
6. Faisai uhartea
7. Hendaiako gurutzea
8. Kaneta portua
9. Nekatoenea artisten etxea
10. Hondarribiako hondartza
11. Hondarribia herria
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Gaia sakontzeko
Adimen espaziala nola hobetu
Adimen espaziala hobetzen dituzten ariketak —eraginkorrak direla frogatuta daudenak— garatu ahal izateko, etxea ez da
testuingururik egokiena. Hala ere, egunerokoan hura lantzen saiatzeko zereginen bat asma liteke, noski. Horretarako, adimen
espaziala zer den aintzat hartu eta buruari eragin behar, ez dago besterik.
Esaterako, maiztasunez auto bat gidatzeak lagun gaitzake. Izan ere, ariketa hori egitean, lurzoruaren espazioari dagozkion
aldaera guztiak kontuan izan behar ditugu. Guk sortutako marrazkietan ere, figurak non ipini planifikatzean erronka berri baten
aurrean gaude, objektuak banatu behar baititugu, eta nahiz eta bi dimentsiokoak izan, haiek ere espazioa okupatzen dute. Gauza
bera gertatzen da egiteko zailagoekin (lanketa handiagoa eskatzen dutenetan). Egurrezko bloke batean figura bat zizelkatzean,
esaterako. Horietako edozein ariketak, adimen espazial eta bisualari lotutako gaitasun kognitiboak sendotzen ditu.
Era berean, badira gaitasun espazialak lantzen dituzten jokoak. Horien jolas-mekanikak adimen espazialean eragiten du
zuzenean. Betiko jolasen artean, Rubik kuboak eta Tangram jolasa aipatuko genituzke. Bestetik, gure adimen espazialarentzat
erronka liratekeen bideo-jokoen artean daude Portal, Antichamber edo Q.U.B.E. Hala ere, hiru dimentsioko joku klasikoenek ere
berdin balio dute (besteak beste Super Mario Galaxy-k), non kameraren posizioa, pertsonaiarena eta salto bakoitzean lur hartu
nahi den kokapena zehaztu behar diren.
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Gora ta gora beti (Gabriel Arestiren hitzak)
Bideoa: https://youtu.be/FWgCAqPtjco
Gora ta gora beti,
haik gora Lapurdi!
Euskerak bizi gaitu
eta bizi bedi.
Gorantza doa agudo kapitala
eta Lapurdi beti dago apala,
aldrebesturik dago mundu zitala,
konformatzen ez bagara
ze pekatu mortala!

Gurea ez da bizi-modu normala
lurra lantzeko haitzurra eta pala,
lanaren truke kobratzen erreala.
Benetan da miserable
euskaldunon jornala.

Munduan ezin bizi daiteke hala,
merkatuetan dena gora doala,
etxera eta zopa guztiz argala,
kriseiluen olioa
ez da postre formala.
Obrero eta nekazari leiala,
zuena ez da errenta liberala.
Diru zikinak putre motzak bezala
botatzen dizu gainera
hortxe bere itzala.
Jabeek dute kontzientzi zabala,
kaskatu dute gure lurren azala,
baina Lapurdi ez da hain zerbitzala;
burruka garbian dago
hori da printzipala.
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3. JARDUERA: NOR DA NOR?
Jarduera honetan hiru helburu nagusi ditugu: pertsonaiak (eta narratzailea) finkatzea eta bereiztea,
deskribapenaren hizkuntza-baliabideak lantzea eta irudien bidezko hizkuntzaren abantailak baliatzea
(Visual thinking deritzona; ikus informazio gehiago jardueraren amaieran). Beraz, hiru fase izango
ditugu.

ARIKETAK
1. fasea
Ikusi liburuko pertsonaiei buruzko bideo labur hauek:

 (Fernando Morilloren bideoa)
Bideoa. Kaiet.  (Fernando Morilloren bideoa)
Bideoa. Nikole.  (Fernando Morilloren bideoa)
Bideoa. Amona Rebeka.  (Fernando Morilloren bideoa)
Bideoa. Aitona Daniel.  (Fernando Morilloren bideoa)
Bideoa. Fatima.  (Fernando Morilloren bideoa)
Bideoa. Alar.
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Ondorengo zati hauetan, pertsonaien izenak kenduta daude. Hutsuneetan pertsonaiaren izena idatzi eta gero, ikasleek lauki
bakoitzean dauden galderak erantzun beharko dituzue.
Horrela, apurka, pertsonaiak bereizten eta identifikatzen joango zarete.
Kaiet anaiak eta biok barre egiten genion askotan ………. ri, oso buru ikusgarria zuelako: haren burugaina billar-bola baten
modukoa da, soil-soila, baina bi patilla gris erraldoi ditu ia kokotseraino. Ezagutzen ez dutenek titiriteroa edo zirkuko artista
xelebreren bat dela uste izaten dute. Gau hartan, tamalez, ez zidaten graziarik egiten ………. ren bi patilla itzelek. Nekatu itxura
handia hartu nion. (1. or.)
NOR DA DESKRIBATUA?
NORK DESKRIBATZEN DU?
ZERRENDATU DESKRIBATUTAKO PERTSONAIAREN EZAUGARRIAK:

—………. zuen izena, nik baino urtebete gehiago zuen eta gu guztietatik argiena zen. Inoiz ezagutu dudan pertsonarik argiena,
basatiena, beldurgarriena. Eta burugabeena. ……… k ez zeukan neurririk. Ezerekin ez. Inorekin ez. Bere kasa ibiltzen zen
gehienetan.
—Ez zuen lagunik?
—Bat: Publio izeneko mutiko bat. Berataz txora-txora eginda zegoen gaixoa. Txita baten moduan ibiltzen zitzaion atzetik. (23
or. )
NOR DA DESKRIBATUA?
NORK DESKRIBATZEN DU?
ZERRENDATU DESKRIBATUTAKO PERTSONAIAREN EZAUGARRIAK:
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Daniel aitonak irribarre laburra egin zidan.
—Gizon gogorra Antton —esan zuen—. Ausarta eta burutsua. Zure modukoa.
—Nik nahi bai.
—Beti ikasi nahian, beti ulertu nahian, beti geratu gabe. Antton berezia zen. Dena jakin nahi izan zuen. Izarrak ezagutu nahi
zituen, munduko iturririk ezkutuena aurkitu, lehoien bideetan bidaiatu, mendi erraldoiak igo. (11. or.)
NOR DA DESKRIBATUA?
NORK DESKRIBATZEN DU?
ZERRENDATU DESKRIBATUTAKO PERTSONAIAREN EZAUGARRIAK:

……….. dut izena eta izarrak maite ditut. Haien bakea eta argia. Haien xuxurla isila. Hendaiarra naiz. Beharbada horrexegatik
dauka halako pisua nire ametsetan Antton Abbadiak. Huraxe dut, izarzale guztien artetik, kuttunen. Hendaian bizi izan zen
luzaro, ni bezala, baina, nik ez bezala, dozenaka herri zeharkatu zituen, bidaiari gisa, ikertzen, jakin-mina pizten, hizkuntzak
ikasten, euskara bultzatzen. Ahal bezainbeste ikusi zuen, ahal bezainbeste ikasteko. Aitona-amonek, inork entzuten ez diela uste
dutenean, Anttonen antza dudala xuxurlatzen dute. Ziur asko, jarraian duzuen abentura honekin ulertuko duzue horren zergatia.
(11. or.)
NOR DA DESKRIBATUA?
NORK DESKRIBATZEN DU?
ZERRENDATU DESKRIBATUTAKO PERTSONAIAREN EZAUGARRIAK:
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—Datuz eta pasadizoz itoko gintuzkete aitona-amonek, Nikole — azaldu zion orduan …………. ek—. Ba al dakizu zer
xuxurlatzen duten entzuten ez ditugula uste dutenean?
—Zoragarriak zaretela —egin zuen proba Nikolek.
—Alarrek Anttonen antza duela, eta nik Arnaudena, haren anaiarena. (4. or. )
NOR DIRA DESKRIBATUAK?
NOR DAUDE XUXURLAN?
ZERRENDATU DESKRIBATUTAKO PERTSONAIAREN EZAUGARRIAK:

—Eta ……… en modura ziur asko. ……….. ausarta eta sutsua zen, tontor guztiak eta sakonune guztiak konkistatzeko prest
bere giharren indarraz. Noblea, leiala. Eta kontrolaezina. Sutara saltatzeko prest, atzera ez egitearren. Barre egin behar izan nuen.
—Egia. ……… halakoa da. ……….. ek Arnaud Abbadiaren oldarra azaltzen du behin eta berriro: ………. ez zen inondik inora
geldirik eta etsia egotekoa. Are gutxiago halako egoera batean.
Zerbait behar nuen. ………. ek ordurako bizpahiru arma aurkituak zituen hango apaingarri eta zutabeekin. Ziur. Anaia ona zen
defendatzen eta oldartzen. (44. or.)
NOR DA DESKRIBATUA?
NORK DESKRIBATZEN DU?
ZERRENDATU DESKRIBATUTAKO PERTSONAIAREN EZAUGARRIAK:
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Lagunak. Berak ez zituen asko. Eskuin eskua altxatu eta bost hatzak zabaldu zituen. Bost lagun baino gutxiago zituen. Hatz
lodia eta erakuslea tolestu zituen. Hiru lagun baino gutxiago. Beste bi hatz tolestu zituen: erdikoa eta eraztun-hatza. Txikia
bakarrik geratu zitzaion bistan. Hatz bakarra. Lagun bakarra. (22. or.)

NOR DA DESKRIBATUA?
NORK DESKRIBATZEN DU?
ZERRENDATU DESKRIBATUTAKO PERTSONAIAREN EZAUGARRIAK:

Sinesgaitza eta miragarria bazirudien ere, ………… k maisuki gidatu zituen, zer egin behar zuten oihukatuz haize ozenaren
gainetik. Mutilak ezin zizkion begiak kendu……….. ri. Buruan tximeleta sarea eta soinean aitaren ehiza-txaleko erraldoia.
Izugarri handia zuen arropa, eta sekulako itxura xelebrea ematen zion horrek. Baina ……… zen. Itxuraz, ordura arte ondo
ezagutu ez zuena.
—Garai zaharretan ez genuen askorik.
Urte batzuetan, kontrabandista ibili ginen aitona eta biok.
—Kontrabandista? Zuek?
—Ez zegoen txalupa-gidaririk aitona baino trebeagorik. Edo aitona eta biok baino, esan beharko nuke. —……… k burua
astindu zuen—. Hau oso arriskutsua da, kaiet. Ez zenuten etorri behar. (17 or).
NOR DA DESKRIBATUA?
NORK DESKRIBATZEN DU?
ZERRENDATU DESKRIBATUTAKO PERTSONAIAREN EZAUGARRIAK:

Ariketa bukatu eta gero, askoz argiago izango duzue nor den narratzailea eta nor pertsonaia nagusiak.
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2. fasea
Hona hemen deskribapen testuetan agertzen diren hizkuntza-baliabideetako batzuk. Aukeratu pertsonaia baten
deskribapena eta kolorez markatu beheko laukitik zer hizkuntza-baliabide agertzen diren zuk aukeratu duzun testuan.
Adibidea dago behean.
DESKRIBAPEN TESTUETAKO HAINBAT BALIABIDE
-Izen sintagma nabarmentzen da: izen eta adjektibo ugari.
-Perpaus motak: perpaus bakun ugari.
-Aditzak: sarritan atributo-aditzak (izan, ukan, egon) eta orainaldian edo iragan burutugabea.
-Denbora, toki eta modu-adizlagunak eta aditzondoak: txikitan, lehen, honela, hemen, hor, goialdean…
-Postposizioak: aurrean, atzean, erdian…
-Baliabideak: enumerazioak, metaforak, konparazioak. elipsiak…

ADIBIDEA
Lagunak. Berak ez zituen asko. Eskuin eskua altxatu eta bost hatzak zabaldu zituen. Bost lagun baino gutxiago zituen. Hatz
lodia eta erakuslea tolestu zituen. Hiru lagun baino gutxiago. Beste bi hatz tolestu zituen: erdikoa eta eraztun-hatza. Txikia
bakarrik geratu zitzaion bistan. Hatz bakarra. Lagun bakarra. (22. or.)
Erantzuna:
-Izen eta adjektibo ugari (berdez ere ager litezke horietako batzuk perpaus bakunak direlako. Esaterako: Hatz bakarra. Lagun
bakarra.
-Konparazioak eta enumerazioa.
-Ukan aditza.
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3. fasea
Goian deskribatutako pertsonaiak marraztu. 4-5 ikasleko taldeetan egin. Lan kooperatiboko orri birakariaren egitura erabil
daiteke (dinamika horren informazio gehiago jardueraren amaieran).
Modu horretan, 5 orrialde 5 marrazkirekin biraka ibiliko dira taldean, eta marrazkiak etengabe osatu ahal izango dituzue.
Helburua ez da, noski, kalitate teknikoa, sormena sustatzea eta bestelako adimenak erabiltzea baizik.
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Gaia sakontzeko
Visual thinking
Irudi bidezko pentsamendua (Visual thinking deritzona ingelesez) oso
erabilgarria da hezkuntzan. Izan ere, haren helburua adierazi nahi dugun hura
ulergarriagoa bilakatzea da, ideia-marrazkiaren ezkontzaren bitartez. Modu
erraza eta berehalakoa da.
Sistema horretan sakontzeko, bi oinarri har daitezke. Bata, sistema
proposatu zuenaren aldetik. Rudolf Arnheiem-ek 1969an argitaratutako
liburua da oinarria: Visual Thinking, hain zuzen ere. Bestalde, Dan Roam-ek
Zure mundua paper-zapi batean liburua aurkeztu zuen, prozedurari buruzko
informazio osagarriarekin eta ideia berriak ekarriz Visual Thinking-aren
inguruan.

Zergatik da hain garrantzitsua hezkuntzan?
Gizakiok oso antzinatik egiten genituen labar-margoak kobazuloetan, eguneroko zailtasunei aurre egiteko, ideiak adierazteko
edota istorioak kontatzeko. Irudien bitartez komunikatzeko beharra dugu, eta modu horrek erraztu egiten digu bestelako
kontzeptu batzuetan ilunak argitzea.
Idazten ikasi aurretik ikasten dugu marrazten. Hobeto esanda, marrazten ez dugu ikasten, berezko sena omen baita. Ume bati
margoak ematea aski, hura denetarik irudikatzen hasteko.
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Irudiaren bitartez pentsatzeko eta hausnartzeko gaitasun hori barruan daramagu. Eta marrazki sinpleen bitartez, umetan nahiz
nerabezaroan ere, askotariko loturak sortzen dira pentsamenduen artean, eta ulermen-maila areagotu egiten da, nabarmen
areagotu ere.
Zer esanik ez, teknologia berriek eskaintzen duten potentziala aprobetxa liteke, arkatzaz edo boligrafoaz gain, beste modu
batzuetan (digitaletan) irudikatzeko.
Idazteko ez bezala, motibazio gutxi behar ohi dugu marrazten hasteko, geure imajinazioa askatzeko.
Apur bat sakonduz gero, adimen-mapak ere landu daitezke.
Hori, ordea, aurrerago aztertuko dugu, sarrera hau gehiegi ez
luzatzearren.

Visual Thinking ariketen onurak
-

Hobeto memorizatzen da irudien bitartez.
Informazioa ikuspegi osoago batetik jaso liteke.
Zentzumen guztiak jartzen ditu lanean.
Memoria, arreta eta kontzentrazioa hobetzen ditu.
Sormenaren eta emozioen garapenean laguntzen du.
Ikasleak parte aktiboagoa hartzen du.
Ideiak modu logikoan antolatzen laguntzen du.
Ikasketa prozesuaren gaineko hausnarketa laguntzen du.
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Orri birakaria teknika. Ikasketa kooperatiboa.
Taldeak osatu ondoren, folio bat hartuko da taldeka. Talde bakoitzeko lehen kideak folioa hartu eta eskatutako
ariketa egiten hasiko da: marrazkia, testua… Alboko kide guztiak adi egongo dira hark zer eta nola egingo.
Lehenbizikoa abiatu aurretik, komenigarria izaten da hark taldekideei azaltzea zer asmo duen, haiek oniritzia emateko,
edota bestelako jardunbidea adosteko guztien artean.
Arduradunak esaten duenean, hasierako kideak alboko kideari pasatuko dio folioa eta txanda (erlojuaren orratzaren
zentzua errespetatuz, adibidez). Bigarren kideak aurrekoaren lana osatuko du. Horrela joango da pasatzen folioa,
hurrenez hurren, taldeko kide guztiek parte hartu arte.
Edonor lanean ari dela, kideek zuzendu dezakete haren lana. Horregatik da garrantzitsua guztiak adi egotea. Izan ere,
talde osoa da emaitzaren erantzule.
Ikasle bakoitzak kolore desberdina erabili dezake (eta kolore berean bere izena jarri folioan). Horrela, irakasleak
errazago aztertu ahal izango du ondoren bakoitzaren ekarpena.
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Ni naiz (Xabier Lete). Zuk baduzu argi nor zaren?
Ni naiz (Xabier Lete)

Ni naiz
Burrukaren erdian ilunpetan etsita
Agur ematen duen pizti bildurtia
Ni naiz
Ezer ezetik ihes munduaren erdian
Ezin aurkitutako amets urrutia
Ni naiz
Irrafar bakoitzean gaztetasun ondarrak
Galtzen dituena
Ni naiz

Itsasoko haizeak gogor astitzen dituen
Lainoen negarrak
Ez zaidazu galdetu
Gauza ilun guztien
Arrazoi gordea
Nora ote dihoa
Denbora aldakorrak daraman bidea
Daraman bidea
...
Ni naiz…
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4. JARDUERA: ZER DAGO ABBADIAN?
Hurrengo bideoan, Abbadiaren Eremua zer den azalduko dugu. Lehenago adierazi bezala, biziki garrantzitsua da zuek
espazioa eta pertsonaiak ahal bezain argi izatea liburuan murgildu aurretik.
Ariketa honen helburua, beraz, Antton Abbadia pertsonaia historikoa eta Fernando Morillo
idazlea konektatzea —eta aldi berean bereiztea— da.
Historia, Abbadiaren ondarea eta fikzioa lotzeari funtsezkoa deritzogu.
Hirugarren lotura Abbadiaren sekretua liburuaren Alar pertsonaiarekin da, aurrerago
ikusiko dugunez.
Fernando Morillo idazleak Abbadia Eremuan idatzi zuen Abbadiaren sekretua liburua,
Nekatoenea izeneko “Artisten etxea”-n, Hendaiako Nekatoeneako Artista egonaldiaren beka
irabazi ondoren, 2011n.
Ariketaren galdetegia formatu digitalean dago.
Batetik, hemen dago gaiaren inguruko bideoa ikusteko lotura:

Bideoa. Abbadiaren eremua, “Gainditu zeure burua 1”
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ARIKETA
Testua irakurri eta bideoa entzun ondoren, sakatu hemen
ulermena lantzeko.

. Google-galdetegia formatuan dagoen ariketa da, entzundakoaren

Hauexek dira galdetegiko galderak eta aukeran diren
erantzunak (ANTTON ABBADIAREN EREMUA,

Noren ahotsak entzuten zituen Fernandok bertan?
Zuhaitzen eta animalien ahotsak.
Antton Abbadiaren ahotsak.
Antton Abbadiaren eta Virginieren ahotsak.

AHOZKOAREN ULERMENA):

Nor da alboko argazkian azaltzen dena?
Non dago Txingudi Badia?
Hondarribia eta Bizkaia banatzen duen Bidasoa ibaian.
Irunen, Hondarribiaren eta Hendaiaren artean.
Donostian.

Abbadia toki magikoa da…
Anttonek bertan izarrak gauero ikusten dituelako.
Antton eta Virginie bertan bizi direlako.
Denetarik dagoelako: benetako animaliak, harrizkoak, bideak, mendiak,
itsaslabarrak, gaztelua, bunkerrak...

Abbadia Eremua…
Hendaia aldean abadeak bizi diren monasterioa da.
Anttonen gazteluak osatzen du soilik.
Antton Abbadiaren gazteluaren inguruan dagoen lur-eremua da.

Gauean belarriak luzatuz gero zer entzun daiteke?
Animalien soinu bitxiak.
Alarrek entzuten zituen itsasontzien masten kantak.
Marinelen emazteen kantak.

Fernando Morillori sari bat eman zioten, bertan…
Bi hilabetez Antton Abbadiari buruz idazten egoteko.
Urtebetez Eremua ezagutzen egoteko.
Hilabetez Abbadiaren sekretua liburua idazteko.

Nor da?
Antton Abbadia.
Fernando Morillo.

Zer da Nekatoenea?
Eremuaren barruan dagoen eskola bat.
Idazlea liburua idazten egon zen lagun baten etxea.
Eremuan dagoen “Artisten etxea”.

Zein da Fernando Morillok Abbadiari buruz idatzi duen liburua?
(Idatzi izenburuaren lehenengo hizkia letra larriz)
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Eta hemen jarrian Fernando Morilloren testua, aurreko bideoa apur bat osatzeko. Hementxe aurki daiteke testu hori bera,
nahiago izanez gero, Google-docs formatuan:
Liburuaren sorrera idazlearen hitzetan



2011ko udazkenean, EKEk, IAEZIk eta EIEk antolaturiko Literatura
Egonaldia bekara aurkeztu nintzen. Zorte handia izan nuen, eta niri egokitu
zitzaidan. Abbadia Eremuko Nekatoenean izan nintzen hilabetez, Antton
Abbadiaren «ahotsa» entzuten (ez nau harritzen Anttonek leku hura aukeratu
izana: bikaina da ametsak jorratzeko!).
Gizon aparta izateaz gain, bizitza arras erakargarria eta aberatsa izan zuen
Abbadiak. Gurean, ordea, merezi baino gutxiago ezagutzen dugu hartaz, are
gutxiago gazteen artean.
Gabezia ikusita, hona neure hasierako asmoa: Antton Abbadiari buruzko
abentura-istorio labur bat idaztea, batik bat irakurle gazteak harrapatzeko
eta, ahal zen neurrian, haiei Anttonen oihartzunaren zati bat behintzat
helarazteko. Laurdenaren laurdena ere azaltzea ezinezkoa zen arren, akuilu gisa
jokatzea nuen helburu.

Fernando Morillo idazlea

Lehenbiziko arazoa: Abbadia nik aurretik nekiena baino ASKOZ gehiago zen. Zientzia, filologia, euskal kultura, bidaiak,
geografia, folklorea, antropologia, historia, numismatika… eta abar eta abar eta abar.
Pasioa eta zirrara barra-barra! Nola txertatu horren minimoa ere nobela labur batean? Ezin!
Asmoa aldatu nuen. Gazteentzako liburu labur bat idatzi beharrean, zergatik ez nuen Anttonen bizitza bera nobelatzen?
Material itzela bildua neukan, eta banuen sobera pasadizo eta hari zoragarri itsaso horretan nabigatzeko.

35

Abbadiaren sekretua, Ikaslearen gida

Bigarren arazoa: luzera! Anttonek ehunka bizipen, lagun eta etsai interesgarri izan zituen. Milaka orrialde behar ziren
egoki irudikatzeko. Ezinezkoa.
Bi asmoak biltzea erabaki nuen.
Hasieran pentsatu bezala, gazteentzako abentura bat idatziko nuen, Abbadiari (eta Hendaiari!) buruzko kontutxo gutxi
batzuk baino sartu ezin banituen ere. Abbadia handiak bizitako hamaika abentura hartu ditut oinarri hemengoak
margotzeko. Eta, ziur asko Anttonek berak onartuko lukeen moduan, bere izana lortu nahi izan dut izena baino gehiago.
Nahikoa ote irakurle bakarren batzuk murgilarazteko gizon bikain horren mundu zoragarrian? Ea hala den!
Ondoren, etorkizunerako neure buruari egindako promesa: Abbadiaren bizitza nobelatzea, ezinbestekoa iruditzen zaidan
bezain sakon, luze eta zabal. Zizelkatzeko ametsen kutxan uzten dut zain neurekiko hitzarmena.
Orain, ordea, oraingoa. Abbadiaren sekretua. Antton Abbadiaren melodia, gaurko gazteen belarrirako.
Liburuak hilabete batzuk eskatu dizkit helmugara iristeko, eta azkenean hemen da.

36

Abbadiaren sekretua, Ikaslearen gida

5. JARDUERA: NI ALAR NAIZ

Role play bat egingo dugu. Alegia,
antzezpen-jolasa. Badago pertsonaia
bera izatea baino hoberik, irakurtzen ari
zareten liburuan sartzeko?

ARIKETA
Zuotako bakoitzak liburuaren pertsonaia bat hartuko duzue eta, beste batekin edo batzuekin interakzioan, eszenak
inprobisatuko dituzue. Liburuaren karakterizaziotik aldendu zaitezkete. Askeak zarete giro berriak sortzeko eta beheko
zerrendatik nahi beste eragile har ditzakezue. Hori bai, gidoirik gabe!
Antzerki-mota honi INPRO deritzo (“inprobisazioa”). Gure bertsolaritzaren antzekoa da, neurri batean. Jolas modukoa da.
Aldez aurretik ez dago gidoirik. “Gaia” edo testuaz gain, beste eragile batzuk izan daitezke eszenaren abiapuntua:
 Ekintza: pertsonaiak zerbait egiten ari dira: irakurtzen, orrazten, gosaltzen…
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Espazioa: imajinatu non dauden: komunean, klasean, mendian, hegazkin batean, irla batean, basamortuan…
keinua: keinu errepikakorrak erabil daitezke: begiaren kliska, azkura, nagiak ateratzea…
Aldarte-egoera: tristea, beldurtia, maitemindua…
Sentsazioak: hotza, nekea, desoreka…
Testua: esaldi edo hitz batekin hasi.
“Motorrak integratzen” ariketa, Alfredo Mantovani Garibaldiren 90 juegos de improvisación teatral liburutik moldatua.
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Naizena izan (Antton)
Bideoa: Naizena izan (Antton)
Bukatuta,
berriz nola hasten den
nahi nuke jakin,
izan nahi dudana eraiki
eta nintzen desegin.

Ez naiz jaio itxaroteko,
egunak seinalatzeko,
eta soilik orduan,
eta soilik orduan,
zoriontsu izateko.

Nekatu nintzen
ezarritako bide zuzen
errazegietan ibiltzez,
guztiak bere horretan
berdin iraun dezan
eraiktako horma antzuez.

Naizena izan nahi dut
besterik gabe,
nahi dudana esan,
eta guztia eman,
guztiz hustu arte
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6. JARDUERA: ANTTON ABBADIA,
DENETARAKO GIZONA
Ikusi hurrengo bideo hau:

Bideoa.



Antton, denetarako gizona(Fernando Morilloren bideoa)

Fernando Morillo idazleak hainbat hitz “ezohiko” aipatu ditu bere bideoan. Antton
Abbadia jakintza-arlo eta jardun horietan guztietan aritu zen: numismatika,
geologia, folklorea, mezenas, antropologia...
Badakigu, ordea, zer esan nahi duten hitz horiek? Ikustagun.

ARIKETA
4-5 ikasleko taldeetan egiteko.

1. fasea. Zalantzen zakuan
Talde bakoitzak bere zalantzak idatziko ditu jarraian den “zalantzen zakua”-n, hurrengo faseetara igaro baino lehen:
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ZALANTZEN ZAKUA

2. fasea
Taldekide bakoitzak hitz baten definizioa eman beharko du bere hitzekin eta erlatibozko perpaus baten bitartez:(-(e)n
menderagailua). Eman dezagun hitza “hizkuntzalaria” dela. Hortaz, definizioa informala hauxe izan liteke: “Hizkuntza
arloan aritzen den aditua”.

3. fasea
Gero, Antton Abbadiak taulan agertzen diren arloeetan zer egin zuen bilatu beharko duzue ordenagailuan. Informazio
laburra aski da (2-3 lerro), baina ZUEN HITZEKIN erantsiko duzue taulan. Irakasleak gero informazio gehiago emango dizue.
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4. fasea
Informazioa taldekideen artean partekatu, taula osoa bete arte.
Definizioa

Informazioa (Antton Abbadiaz)
Bisitatzen zituen lurraldeen txanponak biltzen zituen.

1. ikaslea
Numismatika
2. ikaslea
Antropologia
3. ikaslea
Mezenas
4. ikaslea
Geologia
5. ikaslea
Folklorea

5. fasea
Fase honetan Zalantzen zakuaren galderei begi-kolpea emango zaie, errepasatzeko. Zalantzak argitu dira?
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Gaia sakontzeko
Leonardo da Vinci ere, Antton Abbadiaren antzera, denetariko gizona:
Bideoa: Leonardoren hegoak
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7.JARDUERA: PASA PASADIZOETARA
Hona hemen bost bideo Antton Abbadiaren ingurukoak:

Bideoa. 1. Familia-harremanak
bideoa)

Bideoa. 2. Antton itsu



Bideoa. 3. Beti harago

Bideoa. 5. Virginie

(Fernando Morilloren bideoa)





(Fernando Morilloren

(Fernando Morilloren bideoa)



Bideoa. 4. Itsas mastak



(Fernando Morilloren bideoa)

(Fernando Morilloren bideoa)

Lehenbizi, bost bideoak ikusiko dituzue.
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ARIKETA
1. fasea
5 ikasleko 4 taldeetan egiteko.
Talde bakoitzak bideo bana aukeratuko du (komenigarria da entzungailuak klasera ekartzea). Beheko fitxan ahozko
azalpenetarako kontrol-orria irakurriko duzue gero, bete aurretik.
Bideoa 2. aldiz entzun eta gero, beteko duzue, taldekide bakoitzak besteokin adostu eta gero.

1. BIDEOA

2. BIDEOA

3. BIDEOA

Jakintza arlo batekin
erlazionaturik
Funtzio informatiboa

Funtzio
apelatiboa/deitzailea
Balorazioak edo
iritziak
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Pertsonak
Desira, nahia…
adierazteko aditzak
Adierazpen perpausak
Galdera perpausak
Lokailuak edo
menderagailuak

2. fasea
Lan kooperatiboko 1-2-4 dinamika erabiliko dugu (informazio gehiagorako ikus jardueraren amaieran).
Egokitutako pasadizoaren laburpen idatzia egin beharko da (talde bakoitzak berea).
Lehenengoz, banaka laburtuko du bideoa taldekide bakoitzak, idatziz. Jarraian, binaka jarriko zarete, eta elkarrekin aberastuko
duzue laburpena. Azkenik, launaka —edo bosnaka, ikasle-kopuruaren arabera—, azken xehetasunak erantsiko dizkiozue
laburpenari.
Klasearen aurrean talde bakoitzaren laburpena irakurri eta gero, bideoak arbel digitalean ikus daitezke, guztiek pasadizo guztiak
entzun ditzazuen.
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Gaia sakontzeko: 1-2-4 DINAMIKA. Ikasketa kooperatiboa
1-2-4 dinamikak aukera aparta eskaintzen du jakiteko zenbateraino ulertu diren teorian jadanik jorratutako lanak.
Errepasorako bikaina izan daiteke.
Dinamikak zenbait aldaera ditu, beharren araberakoak. Hauexek izan daitezke pauso nagusiak, edozein gai errepasatzeko:
1- Galdera bat edo bi egingo zaio taldeari.
2- Paper zuri bana banatuko da guztien artean. Bakoitzak hiru zutabe prestatu beharko ditu, paperari bi lerro bertikal eginda.
3- Lehenbiziko lau minutuetan (denbora kronometratu egin beharko da) ikasle bakoitzak bakarka erantzungo ditu galderak,
folioaren lehenbiziko zutabean.
4- Astirik galdu gabe, ikasleak binaka jarriko dira. Beste lau minutu izango dituzte erantzunak bateratzeko eta osatzeko.
Paperaren bigarren zutabean egingo dute.
5- Berriro elkartuko dira, oraingoan biko bi talde (lau ikasle, beraz), eta gauza bera egingo dute: adostutako erantzunak lauko
taldean berradostu eta osatu. Hirugarren zutabean idatziko dute.
Zenbait irizpide, 1-2-4 dinamikarekin partaidetza eta eragin-trukea indartzeko:
- Guztien parte-hartzea bultzatu behar da, lehenbiziko lau minutuko tartetik bertatik. Ikasleren bat blokeaturik geratuz
gero, edo zer erantzun ez dakiela, irakasleak edo ikaskideren batek argibideren bat emango dio, laguntzeko.
- Bigarren denbora-tartean ere, guztien parte-hartzea egiaztatuko da, ahal den neurrian. Guztiek eman behar dute iritzia
eta gainerakoena entzun, eta ondoren erabaki informazio-multzorik egokiena zein den.
- Azken denbora-tartean, guztiek hitz egingo dutela bultzatzeko, bi bikoteen kideak txandaka arituko dira, beste bikoteko
kideei egindakoa azaltzeko orduan.
- Saihestu behar da norbaitek bere erantzuna inposatzea, edo besteek besterik gabe onartzea kideren baten erantzuna.
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8. JARDUERA. ANTTON ABBADIA ETA AGOSTI XAHO
Antton Abbadiarekin elkarlanean, Agosti Xaho zuberotarrak euskararen inguruko
gramatika bat idatzi zuen 1836an: Etudes grammaticales sur la langue euskarienne.
Zazpi probintzietako euskaldunei eskaini zieten biek.
Gramatika-liburu horrek hiru zati zituen: ahoskera, deklinabidea eta aditza.
Hasieran, Xahorekin batera, corpus planning alorrean jardun zuen Antton Abbadiak,
gramatika-lanean bereziki, baina garaiko ortografia auzietan ere parte hartu zuen.

ARIKETAK
1. fasea. Ahoskera A-HOS-KA-TU! lehiaketa.
4-5 ikasleko taldeetan egiteko.
Azalpen honen jarraian zenbaturik diren 5 audio-zatiak prestatuko eta entzungo
dira klasean. Ahoskerari, abiadurari eta etenei erreparatzea da helburua. Talde bakoitzak
testuetako bat aukeratuko du (bakoitzak desberdina; talde gehiago balira, orduan bai
errepika litezke, noski). Talde bakoitzeko taldekide bakoitzak testua ozenki irakurri
beharko die taldeko gainerako kideei, eta ondoren taldeak irakurle “trebeena” nor
den adostu beharko du.
Gero, talde guztietako irakurle trebeenak lehiatuko dira, aukeratutako testua
guztien aurrean irakurtzen.
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Irizpideak:
 Abiadura. EZ DA GARRANTZITSUENA! (Aski probatua dago irakurle bizkorrenak ez direla sarritan ondoen
ulertzen dutenak). Horrela, gehiegizko abiadura penalizatu egingo da, baina ezin izango da testuari dagokion
audioren iraupena ere gainditu (alegia, ezingo da motelegi ere irakurri). (5 puntu)
 Intonazioa. Baloratu nola adierazten diren esanahia, emozioa, puntuazio-marka (galdera-markak, harriduramarkak…), intentsitatea, etenak. Gogoratu gehiegi intonatzea ere naturaltasunaren kaltetan dela. (5 puntu)
 Ahotsaren tonua. Ozenki eta argi. (5 puntu)
 Ahoskera arauak. Kontrakzioak (etzara, ekaude, enaiz…), txistukarien ahoskera, ergatiboak markatzea… (5 puntu)

Hona hemen audio-zatiak (Aitor Renteria esatariak irakurriak):

Audioa. 1. audioa (Nikolek tarrapataka…)



Audioa. 2. audioa (Eskorpioiak? Egurrezko…)
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Audioa. 3. audioa (Behatokira ailegatu ziren…)

Audioa. 4. audioa (Nondik zatoz zu?)





Audioa. 5. audioa (Kaiet zihoan aurrena…)
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Eta hemen audioen testuak:
1. audioa (31. or.)
Nikolek tarrapataka egin zituen eremuko goialderainoko azken metroak. Azkenean ere, kaiet ikusten zuen. Alde batera eta bestera zebilen mutila,
eremuko kanpoalde hura miatzen eta arakatzen.
-Kaiet!
Mutilak begiratu egin zion.
-Hartu arnasa, neska, edo ito egingo zara.
Makurtu eta belaunei heldu zien Nikolek, zutik egon ezinda.
-Aurkitu ahal dituzu …-hasi zen neska-. Aurkitu ahal dituzu aitona eta Alar?
Kaieten begirada nabarmen urduri zen.
-Ez Ez!
Haize handiak indarrez astintzen zion ile luzea Nikoleri, eta begietan sartzen zitzaion. eskumuturrean erabiltzen zuen goma hartu eta koleta egin zuen.
-Ea ba, kaiet. Lasaitu zaitez. Non desagertu dira? Haritz baten enborra seinalatu zion mutilak.
-Hortxe. Hortxe bertan. Nire muturraren aurrean! Hor zeuden, eta jada, ez zeuden. Dzast!
2. audioa (85. or.)
Eskorpioiak?
Egurrezko muinoaren azpialdea aztertu nuen berehala. Uhartea inguratzen zuen ura ez zen ura. Ehunka eskorpioik osatzen zuten!
—Hauek ez daude disekaturik —esan nion aitonari.
Aitonak burua astindu zuen, eta nik papera aztertzeari ekin nion. «Nola hilko naiz?»
—Nola hilko garen… —adierazi nuen—. Eta erantzuna egiazkoa bada, eskorpioiak ugalduko dira eta pozoiturik hilko gara. Eta faltsua bada, egurra
piztuko da eta sutan erreko gara.
Listua irentsi nuen. Eskorpioiak pilaturik zeuden, elkarren gainean, eta batzuk egurrean gora igo nahian zebiltzan. Tablet elektronikoaren pantaila
zain zegoen. Han idatzi behar genuen galdera?
Zer galdera, ordea?
Egiazkoa bazen, akabo. Eta faltsua bazen, berdin?
—Burua eta bihotza —gogorarazi zidan aitonak—. Aldi berean logikoa eta ilogikoa den galdera behar dugu.
—Eta nola egiten da hori?
—Burua…
—Burua eta bihotza. Bai, bai.
Eskorpioiek jira eta buelta jarraitzen zuten, eta batzuk gehiegi ari zitzaizkigun hurbiltzen.
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3. audioa (109. or.)
Behatokira ailegatu ziren horrela, teleskopioaren guneraino, sarearen barruan zintzilik. Artefaktu deabru hura geratu egin zen.
—Zer da hau, amona? —galdetu zion mutilak, haserre-garretan—. Labezomorro baten modura harrapatu gaituzte!
Amonak keinu atsegina baina zorrotza egin zion:
—Lehen gelditzeko eskatu dizut, kaiet. zerbait zela iruditu zait. Eta asmatu. Baina zu…
Ez zuen jarraitu. Kaietek berak amaitu zuen esaldia, lotsatan eta barne-amorruz:
—Nik burua erabili gabe egiten dut aurrera.
Mutilak Nikoleren eskua sentitu zuen bereetan. Dudatan heldu zion. Bere hanka-sartzea izan zen, eta ez zuen nahi beste inork arindu ziezaion bere
buruarekiko sumina.
Pauso hotsa entzun zuten.
Emakume bat azaldu zen atetik. Kaietek adi-adi begiratu zion.
Handia zen. Altua eta zabala. Ileak ez oso luzeak, baina guztiak zut-zutik eta gorri ilunez tindatuak. Buruan triku distiratsu bat izango balu bezain
deigarria. Aurpegia ere zeharo margoturik zeukan. Makillajea esatea gutxi zen egoera hartarako: emakume hark hamabost kilo krema eta ukendu
zituen. Gutxienez.
«Txorimalo hutsa», pentsatu zuen mutilak. «Zirkuko pailazoa dirudi eta. » Sare barrutik ateratzeko oihu egitear zela, amona aurreratu zitzaion:
—Fatima?
Makillajez beteriko triku-emakumeak txalo bat egin zuen.
—Rebeka! Aspaldiko, ezta?
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4. audioa (123. or.)
—Nondik zatoz zu? —Gero eta ozenago hasi zen—. Nondik zatoz?
Saretik atera bezain laster, amona Rebekak besarkatu egin ninduen. Estu eta indartsu. Kaiet eta Nikole ere besarkatu nituen, malko eta irribarre
artean.
—Aitona…? —hasi zen amona, esaldia amaitu ezinda.
—Ondo eta gure zain —azaldu nion. Begirada lasaitu zitzaion.
Lurreko emakumeak garrasika jarraitzen zuen:
—Nola iritsi zara hona? Dena zaintzapean genuen!
Amona Rebeka hurbildu egin zitzaion:
—Hau Alar da —aurkeztu ninduen, inoiz ikusi nuena baino harroago—. Biloba. Danielekin zegoen mutikoa. Alar, hona hemen Fatima, zure izeba
handia.
Fatimak begiratu egin zidan, laban hotz baten begirada zorrotzaz:
—Lurpetik zatoz? Lurpetik ateratzea lortu duzu?
—Aitonak eta biok lortu dugu —azaldu nion.
—Probak igaro dituzu? —tematu zen makillajedun emakumea—. Liburutegia, teleskopioa… Guztiak igaro dituzu?
—Guztiak. Eta uharteko eskorpioiak, elizako armak… Bai. Probak igaro ditut.
Fatimak begiak itxi zituen.
—Posible da? Posible da? —jarraitu zuen. Ez zirudien oso fin buru aldetik—. Nola?
—Posible da —erantzun nion—. Burua eta bihotza erabilita. Eta aitonaren laguntza.
Triku-ilea zeukan emakumea serio-serio geratu zitzaidan begira:
—Daniel. Daniel hemen da? Hemen da!
Makillajedun emakumea negar bizian hasi zen. Harrigarriro, ez zitzaidan iruditu tristuragatik edo amorruagatik zenik. Emakume haren malkoek
zoriontasunezkoak ematen zuten.
Bai bitxia.
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5. audioa (89. or.)
Kaiet zihoan aurrena, gorantz. Hormetako leihatilek kanpoko paisaia ikusten uzten zuten. Kanpoan giro grisa zen, eta laino ilunak, baina zenbat eta
altuago joan, orduan eta liluragarriagoa zen bista.
Ia goian zeudela, kaiet geratu egin zen.
—Zerbait ikusten dut —esan zien amona eta Nikoleri—. Zerbait zuria. Gardena. Flotatzen… Mamua?
—Nola izango da ba mamua? —harritu zen Nikole.
Kaietek gehiago luzatu zituen begiak:
—Ez dakit zer den, baina bai hori dirudiela. Eta emakumea. Emakume baten mamua… Honantz dator. Gugana.
Nikole alboan jarri zitzaion. Lurrean paralizaturik geratu zen ezusteaz.
—Eskuan txori bat du —esan zuen neskak—. Loro moduko bat. Eta sorbaldatan arrano bana. Hurbiltzen ari da. Goazen. Goazen hemendik.
—Virginie! —esan zuen amonak, igoaldiaren ondoren arnasestuka—. Edo haren irudia. Virginie Abbadiaren emaztea zen. Gazteluan makina bat
aldiz errepikatzen da «A» eta «V»ren arteko loturaren sinboloa: Antton eta Virginie. Emakumeak bi arrano eramaten zituen sorbaldetan, eta loro kutun
bat zuen. Oso emakume bitxia zen: edozein animalia hiltzearen aurka zegoen. Kontatzen zutenez, bizileku barruko arratoiak ere bizirik uzten zituen.
Eta Anttonekin batera, beraien lurretan animaliak hiltzea debekatu zuen.
—Ba dena delako zera horrek begi gorriak ditu —esan zuen Nikolek—. Eta oso hurbil dago.
Kaietek makila altxatu zuen.
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2. fasea. deklinabidea
Urdinez nabarmendutako deklinabide-atzizkiak sailkatu. Audioaren azpiko taulan zehaztu beharko da zein kasutan deklinatuta dagoen eta
singularra, plurala edo mugagabea den.

1. audioa
Nikolek tarrapataka egin zituen eremuko goialderainoko azken metroak. Azkenean ere, kaiet ikusten zuen. Alde batera eta bestera zebilen mutila,
eremuko kanpoalde hura miatzen eta arakatzen.
-Kaiet!
Mutilak begiratu egin zion.
-Hartu arnasa, neska, edo ito egingo zara.
Makurtu eta belauneiheldu zien Nikolek, zutik egon ezinda.
-Aurkitu ahal dituzu …-hasi zen neska-. Aurkitu ahal dituzu aitona eta Alar?
kaieten begirada nabarmen urduri zen.
-Ez Ez!
Haize handiak indarrez astintzen zion ile luzea Nikoleri, eta begietan sartzen zitzaion. Eskumuturrean erabiltzen zuen goma hartu eta koleta egin
zuen.
-Ea ba, kaiet. Lasaitu zaitez. Non desagertu dira? Haritz baten enborra seinalatu zion mutilak.
-Hortxe. Hortxe bertan. Nire muturraren aurrean! Hor zeuden, eta jada, ez zeuden. Dzast!
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HITZA
Nikolek

DEKLINABIDE KASUA
NORK

SINGULARRA, PLURALA EDO
MUGAGABEA
MUGAGABEA

Eremuko
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3. fasea. Aditzaren denboraldia.
Gorriz nabarmendutako aditzak indikatiboan daude. Bihurtu iraganetik orainaldira eta zehaztu aditz laguntzaileak edo
aditz trinkoak diren.
1. audioa
Nikolek tarrapataka egin zituen eremuko goialderainoko azken metroak. Azkenean ere, kaiet ikusten zuen. Alde batera eta
bestera zebilen mutila, eremuko kanpoalde hura miatzen eta arakatzen.
-Kaiet!
Mutilak begiratu egin zion.
-Hartu arnasa, neska, edo ito egingo zara.
Makurtu eta belaunei heldu zien Nikolek, zutik egon ezinda.
-Aurkitu ahal dituzu …-hasi zen neska-. Aurkitu ahal dituzu aitona eta Alar?
Kaieten begirada nabarmen urduri zen.
-Ez Ez!
Haize handiak indarrez astintzen zion ile luzea Nikoleri, eta begietan sartzen zitzaion. Eskumuturrean erabiltzen zuen goma
hartu eta koleta egin zuen.
-Ea ba, kaiet. Lasaitu zaitez. Non desagertu dira? Haritz baten enborra seinalatu zion mutilak.
-Hortxe. Hortxe bertan. Nire muturraren aurrean! Hor zeuden, eta jada, ez zeuden. Dzast!
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ADITZA
Egin zituen

ADITZA ORAINALDIAN
Egin ditu

ADITZ TRINKOA EDO LAGUNTZAILEA
Aditz laguntzailea
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Gaia sakontzeko
Atharratze jauregian (Agosti Chaho)
Agosti Chaho 1844an Trilby aldizkarian honela mintzo zen euskal kantuez: “Xalotasun naif berberaz dira kantatuak
drama politikoak eta bizi intimokoak, maila arrunteko gertatuak, pilota-partida, amodiozko altekeria, galdu edo garaituriko
bataila”.
Bideoa: Atharratze jauregian (Benito Lertxundi)
Atharratze jauregian

(Zuberoakoa)

Atharratze jauregian bi zitroin loratü,
Hongriako erregek batño dü galdatü,
Ükhen dü arrapostia eztirela huntü,
Huntü diratinian batño ükhenen dü.

Aita, joanen gira oro algarrekin,
Etxerat jinen zira xangrin handirekin,
Bihotza tristetürik, begiak bustirik,
Eta zure alhaba thunban ezarririk.

Aita saldü naizü idi bat bezala,
Bai abandonatü ezpanintzan bezala,
Ama bizi ükhen banü, aita, zü bezala,
Ni ezkontüren nintzan Atharratze Salala.

Ahizpa, zuaza orai Salako leihora,
Iphar ala hegua, zer den jakitera,
Ipharra balin bada, goraintzi Salari,
Et'aldiz ene txerka jin dadila sarri.

Ahizpa, jauntz ezazü zuk saia berdia,
Nik ere jauntziren düt satina xuria,
Ingoitik hor heltü da zure senhar geia,
Botzez ützi ezazü zure sorth-etxia.

Atharratzeko zeiniak tristerik dü joiten,
Andere Santa-Klara bihar da phartitzen,
Haren peko zaldia ürhez da zelatzen,
Hanko txipi handiak beltzez dira bestitzen
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9. JARDUERA: MUNDUKO KOLOREAK ETA ENPATIA
Eskola-garaian garatu eta landu beharreko gaitasunen artean enpatia da
funtsezkoenetariko bat. Antton Abbadiak berezko enpatia sakona erakutsi
zuen bere bizitzako une ugaritan.
Antton Afrikan zela, herrialde edo giza-talderen batera iristen zen
bakoitzean, hiruko erregela sinple bat erabiltzen zuen:
1- Oinutsik aurkezten zen haien aurrean, “gordinik”, ezer ezkutatzen ez
zuela garbi utzi nahian.
2- Zuzia eramaten zuen animalia arriskutsuei aurre egiteko.
3- Lekuan lekuko hizkuntzak ikasten zituen.
Errespetu itzela zien deskubritzen zituen herriei. Berezko enpatia hori
ondo errotua zuen Anttonek (enpatiari buruz sakontzeko, ikusi jarduera
honen beraren azken atala).
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Ikustagun Abbadiaren sekretua liburuaren pasarte hau (96. orrialdetik aurrera):
Egia. Amonak beste pasarte bat kontatu zidan behin: nonbait, errege afrikar baten aurrean ziren Antton eta haren lagunak.
Erregeak ez zituen arrotzak maite eta oso-oso haserre zen. Etorri-berriak hil eta txikitu nahi zituen. Horixe egina zuen gainera
lehentxeago beste abenturazale batzuekin. Galdera bat egin zien hala ere, aukera bat emateko: Zergatik zaudete hemen?Eta
Anttonek zera erantzun: Zuen mendietako airea arnasteko gaude hemen, zuen iturrien ura edateko, eta zuen artean lagunak
egiteko. Erregeak libre utzi zituen, gizon haren berezitasunaz eta ausardiaz miretsirik.
—Halakoa zen Antton.
Zuziak zerbait zeukan idatzia:
Ez ikusi, ez ikasi

Egoera zail eta arriskutsu bati buelta eman zion Anttonek, hitzaren eta bestearekiko enpatiaren bitartez.
Horren erakusgarri, halaber, Anttonen hizkuntza-zaletasuna. Hamalau hizkuntza zekizkien Anttonek! Herrialde eta kultura bat
ezagutzeko modurik egokiena irizten zion lekuan lekuko hizkuntza ezagutzeari, eta jakina, harekin komunikatzeari.
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ARIKETA
1. fasea
Saiatu hurrengo hitzen jatorria asmatzen 4-5 ikasleko taldeetan. Anttonek zekizkien hizkuntzetako batzuetan daude idatzita
(nekez jarriko genituzke guztiak!). Hitzak frantsesez, ingelesez, hebreeraz, grezieraz eta anharikoz daude.
Talde bakoitzaren kide bakoitzak hitz-zerrenda bana har dezake.

love  אהבהamour αγάπη ርእስ
salut hello γεια ሠላም שלום
καλωζόριζμα እንኳን በደህና መጡ  ברוך הבאbienvenue
friend ami φίλη ጓደኛ חבר
አደጋ κίνδσνος danger  סכנהdanger
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2. fasea
Google Translateren bitartez, idatzi Anttonek herri batera heltzen zenean bertako pertsona baten hizkuntzan (frantsesa,
ingelesa, greziera, gaelikoa) izan zezakeen elkarrizketa laburra.
Talde bakoitzak hizkuntza bat aukera dezake. Entzun eta imitatu hitzen ahoskera itzulgailuan, ahalik eta sinesgarrien izateko.
Halako antzezpen askotan, aurreko jarduera batzuetan ikusi bezala, interesgarria izaten da umorea sustatzea eta azpimarratzea.

3. fasea
Klasean zenbait talde etniko egongo balira, une bikaina litzateke hainbat kontu partekatzeko ikasleen artean: beste
hizkuntzetako hitz batzuk, janariak, talde-ohiturak…
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Gaia sakontzeko
Kolore bizia (F. Muguruza)
Bideoa: https://youtu.be/q29g8YiPqZU
Kolore bizia (Fermin Muguruza)
Uh uh uh kolore biziak, a-rra-za-keriaren kontra
Uh uh uh kolore guztiak, fa-xis-mo-a-ren kontra
Uh uh uh kolore biziak, xe-no-fo-biaren kontra
Uh uh uh kolore guztiak, fal-tsu-ke-ria-ren kontra
Hauxe da arrazakeriaren kontra ma-ni-fes-tazioa
zeren eta, Lucreziari eskaini nahi izan nion
olerki xamur ta labur bat.
Ta Santuaren segurtasun indarren kontra
panfleto bat atera zitzaidan. Politikari guztiak faltsuak
baitiraaa
Uh uh uh kolore biziak, a-rra-za-keriaren kontra
Uh uh uh kolore guztiak, fa-xis-mo-a-ren kontra
Uh uh uh kolore biziak, xe-no-fo-biaren kontra
Uh uh uh kolore guztiak, fal-tsu-ke-ria-ren kontra

Hainbeste kolore ikusi eta gero, inork erraz zuen kolore
batuak. Despistatu batek, orduan Benetton, jertse bat erosi
zuen Benetton.
Eta galdetzen badidazu, zein kolore nahiago dudan, badakizu
nere erantzuna-a-a-aaa
Txanpona botatzea bezala balitz Iparraldeko agerla
kulturala. Anai-arrebak defendatuko ditugu atzo euskaldunak
garela ez ahaztu.
Ali, Mohamed, kepa, Ismael eta Zimbaweko tribu guztiak
miseria erasotu-ko duguuu
Uh uh uh kolore biziak
Uh uh uh kolore guztiak
Uh uh uh kolore biziak
Uh uh uh kolore guztiak
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2. zatia BURUA ETA BIHOTZA
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10.

JARDUERA: GURE AITONA-AMONAK

Alarren eta Kaieten aitona-amonak liburuaren protagonista esperientziadunenak eta
jakintsuenak ditugu.
Haiek badute zeren alde borrokatu. Transmisio-lana egiten dute eta beren abentura-gosea
ilobei pasatzen diete.
Amona Rebekak abenturaren ateak irekitzen ditu eta jarraian doaz beste guztiak (47.
orrialdea):

Kaietek harri eta zur begiratu zuen alde hartarantz. Egia biribila. Txalupa txiki bat hurbiltzen ari zitzaien, olatuekin koreografia
basatian. Pertsona bakarra zegoen txalupan. Agian itsaso haserreak harrapatu zuen, eta orain arroketarantz zeraman.
Txalupakoak esku batez agurtu zituen. Beraiengana zetorren zuzenean? Hala zirudien. Harritzekoa haren trebezia.
—Bai marinel ona —miretsi zuen Nikolek—. Nola ibil dezake txalupa horrelako giroan, horrelako itsasoan? Kaiet. Ikusten al
diozu burua txalupakoari? Oso bitxia da. Oso handia. Kasko bat al dauka?
Kaskoa… Kaietek ezin zuen sinetsi. Hurbilago ikustean ohartu zen mutila oker ez zebilela. Txalupakoak buruan zeramana
kendu zuen. Emakume edadetu baten aurpegia agertu zen azpian.
Nikolek pauso bat atzera eman zuen:
—Baina, baina… —hasi zen—. Emakume hori ez al da zuen…?
—Gure amona.
(47. or.)
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ARIKETA
Fernando Morillo idazleak iraganera “garraiatuko” zaituzte, bideo baten bitartez. Bideoa entzun eta eramaten utzi baino ez
duzue egin behar ikasleok, zeuen baitatik oroitzapen gozoak ateratzeko, aitona-amonekin bizi izandakoak batik bat.
Memoriaz gain, sentipenak eta zentzumenak landuko dira. Aurrekoen laguntzaz ohartuko gara, eta haien kultura-transmisioa
eskertu.
Meditazio gidatuan ezaugarri horrekin jolasten da. Begiak ixten dira, eta barrua lasaitzen. Kontzentrazioa hitzetan
fokalizatzen da, eta horrek intentsitatea eransten dio kontatu nahi den istorioari.
Oraingoan, iraganera joko dugu, balizkoa bada ere. Helburua zuek aitona-amonekin bizitako une gozoak birgogoratzea da,
haiei loturiko sentimendu positiboak ekartzea gogora.
Abbadiaren sekretua liburuan etengabe ikusten da aitona-amonen eta haien biloben arteko harremana, elkar-laguntza eta
transmisioa. Horixe ba gure helburua ere! Horretaz guztiaz kontzientea izatea eta asaben altxor paregabea baliatzea.

Bideoa. Aitona-amonak.

 (Fernando Morilloren bideoa)

Bideoa ikusi eta gero esperientzia kontatu taldekideei.
Deskribatu zer sentitu duzun aitonarekin edo amonarekin partekatu
duzun une hori gogora ekarri duzunean: otorduren bat, ospakizunaren
bat, usain bat…
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Aitite eta amama (Oskorri)
Bideoa: Aitite ta amama

Aitita ta amama
egurretan dira,
azkorea galduta
hasarratu dira.
Aititak amamari
gonetatik tira
amamak aititari
praketatik tira.
Tira ta tira
alkarrenak dira
tira ta tira
konponduko dira.
Tiratu ta tiratu
prakazaharrak apurtu.

Aitita ta amama
egurretan dira
azkorea galduta
hasarratu dira.
Aititak amamari
kopetatik tira
amamak aititari
belarritik tira.
Tira ta tira
alkarrenak dira
tira ta tira
konponduko dira.
Tiratu ta tiratu
belarriak gorrit.
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11.

JARDUERA: ABBADIAREN HEGOAK

Aipatzekoa da Abbadia Eremuko ornitologia aberatsa. Lekuak
eskaintzen dituen babes-baldintzek eta haren kokapen geografikoak
hegazti-espezie ugari ikusteko bidea ematen dute.
Dena den, Abbadia Eremuan ikus daitezkeen hegazti-espezie gehienak,
migrazio-garaietan (udazkenean eta udaberrian) eta neguan ikusten dira;
espezie habiagile gutxi baitaude. Uda bukaeran, Europako iparraldean
elikagaiak urritzen hasten direnean, hango hegazti habiagileek ezteiondoko migrazioari ekiten diote.

Hona hemen txoriei buruzko bideo txiki bat, Abbadia Eremuan grabatutakoa:
Bideoa.Abbadia Eremuko txoriak

 (Fernando Morilloren bideo laburra)
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ARIKETA
1. fasea
Abbadia Eremuan ondorengo txori eder hauek ikus daitezke. Bilatu Interneten informazioa, eta lotu izenak eta argazkiak:
Txorien izenak:
 Faisaia
 Kaio hankahoria
 Okil handia
 Txepetxa
 Arranoa
 Erroia
 Ubarroia
 Hontz zuria
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Argazkiak:
1

2

3

4

5

6
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7

Zenbakia

8

Euskaraz

Frantsesez

1

Troglodyte mignon

2

Cormoran

3

Pic épeiche

4

Goéland leucophée

5

Corbeau

6

Effrai des clochers

7

Faisan de colchide

8

Aigle
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2. fasea
Entzun hurrengo loturetan dauden audioak. Txorien kantuak dira. Txoriak identifikatzen saiatuko zarete, berezkoa duten soinuen
bitartez, eta haien euskal izenak aurkitzen ahaleginduko zarete.
TXORIEN KANTUAK:
Audioa.1. Aquila



Audioa.2. Phalacrocorax



Audioa.3. DendrocopAos mayor
Audioa.4. Larus michahellis
Audioa.5. Tyto alba





Audioa.6. Phasianus Colchicus
Audioa.7. Corvus







Audioa.8. Troglodytes
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3. fasea
Ezagutzen dituzue hurrengo kanta-zatiak? Lehenbizi, irakurri bakarrik, eta identifikatzen ahalegindu.

1
Hegoak ebaki banizkio
nerea izango zen
ez zuen aldegingo.
Bainan honela
ez zen gehiago txoria izango.
Bainan honela
ez zen gehiago txoria izango.
Eta nik
txoria nuen maite.
Eta nik
txoria nuen maite.
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2
Txori ttikia nintzelarik
esan zidaten,
kaiolan bizitzeko
sortua nintzela,
gero arrano bihurtuko nintzanean
kaiola hautsita aldegingo
nuen beldurrez,
libro nintzela sinistarazi
nahi zidaten,
horregatik iriki zizkidaten ateak
egin nezan hegaz,
bainan luze gabe ohartu nintzen
hanka harkaitz bati
lotu zidatela
kate motz eta astun batez.
Nor dira abeslariak? Ezagutzen ez badituzue, edo hobeto ezagutzeko, bilatu informazioa ordenagailuan.

Hemen entzun eta ikusi ditzakezue: :
Bideoa.Hegoak ebaki banizkio (Youtubeko bideoa)
Bideoa.Txori ttikia (Youtubeko bideoa)





Bideoak ikusi eta gero, eztabaidatu klasean: zein da abestien gaia?
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3. fasea
Imajinatu orain abestietako bi txori horiek pertsonak direla eta asmatu narrazio labur bat protagonista horiekin.
Idatzi.
Eta nahi izanez gero, marrazkien bitartez ere osatu istorioa.
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Hegoak astindu (Ken Zazpi)
Bideoa: Hegoak astindu (Ken Zazpi)
Banatu eta batzen
Gaituzten lurretan
Ziurgabetasunen
Ur nahasietan
Hegoak astindu
Ortzemugetarantz
Eskutik heldu
Askatasunerantz
Eraiki ditzagun

Mugen gaindi zubiak
Eta zutitu gaitezen
Ameslariak;
Zutitu gaitezen
Ameslariak
Itzali ezin diren
Argiak gara
Isildu nahi dituzten
Ahotsak gara
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12.

JARDUERA: IZAR UXOAK

Antton Abbadia astronomo sutsua zen. 1880an, lente meridiano bat instalatu zuen
gazteluaren mendebaldean, horretarako prestaturik zegoen areto handi batean. Tresna horri
esker, izarren higidura eta posizioa zehazteko asmoa zuen.
Abbadiaren sekretua liburuko Alar protagonista ere izarzale amorratua da. Irakurri izarrei
buruz liburuan agertzen diren pasarte hauek:

Izan dira izarzale asko nire aurretik. Etorriko ahal dira gehiago ondoren!
Alar dut izena eta izarrak maite ditut. Haien bakea eta argia. Haien xuxurla isila. (11. or.)
Hartz Handiaren konstelazioa!
Zeruan badira izarrez osaturiko hainbat animalia: arrainak, zezenak, txakurrak, lehoiak, karramarroak… Eta batek baino
gehiagok dauka «handi» hitza: «Canis Maior» konstelazioak, adibidez. Txakur handiak. Baina ez da Hartz Handia bezain
ezaguna denik. Hartz Handia zen zeruan ezagutzen nuen animaliarik berebizikoena.
Lasterka joan nintzen teleskopiorantz. Konstelazio bat elefante guztiak baino handiagoa da. Eta Antton ni baino are izarzaleagoa
izan zen.
—Zer ikusten da, Alar?
Ondo fokatu nuen teleskopioa. Pozik nengoen. Hain pozik.
Konstelazioaren azpian irteera biribil bat zegoen. Ozta-ozta ikusten zen gezi bat zeukan marraztua alboan.
—Aurkitu dugu —esan nion. (81 or. )
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ARIKETA
1. fasea
4-5 ikasleko taldeetan egingo da.
Jakingo zenukete zer konstelazio diren hurrengo orrian azaltzen direnak?
Talde kooperatiboaren bitartez egingo da lan.
Taldekideen artean kargu hauek banatuko dira:
-

Koordinatzailea.
Idazkaria.
Bozeramailea.
Laguntzaileak.

Talde bakoitza, kide guztien artean, informazioa aurkitzen saiatuko da ordenagailuan. Koordinatzaileak antolatuko egingo du
taldekide bakoitzaren egiteko zehatza. Puntu honetan, adidibez, laguntzaileek lagunduko dute gehien.
Ondoren, konstelazioen jarraian dagoen taulan, pare bat lerrotan idatziko dute lortutako informazioa, talde bakoitzak bere
hitzekin eta kide guztien artean adostua (idazkariak idatziko du, koordinatzaileak gidatuta).
Idazkariak dena zuzen dagoen konprobatuko du.
Jarraian, talde guztietako bozeramaileek kontatuko dute lortutako informazioa, denen aurrean. Horrela, ikasle guztiek taula
osatuko duzue.
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1

2

4

3

5

80

Abbadiaren sekretua, Ikaslearen gida

Konstelazioaren izena

Informazioa

1.
2.
3.
4.
5.
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2. fasea
Irakurri honako zatia:
… Badakizue zer den izar uxo bat?
Nikolek esku bat altxatu zuen, zerbait esan zezakeela ikusita:
—Zeruan suzko bide labur bat egiten duen meteorito puska. Bidean pizten da, eta itzali. Eta gurari bat eskatuz gero, bete egiten
omen da.
Amona Rebekak barre txiki bat egin zuen.
—Ondo azaldua, gazte. Izar uxoak zoragarriak dira, baina, zuk ondo esan duzun moduan, ai, oso azkar itzaltzen dira.
(19or. )
Itxi begiak eta ekarri gogora izar uxo bati begira egon zinen uneren bat. Nola sentitzen zinen? Norekin zeunden? Desioa
bete da? Partekatu informazioa taldean.
Idazleak gogoratzeko bide horretan lagunduko dizu hurrengo bideo honetan:

Audioa. Irudimenaren erreinuan, izarren aurrean



(Fernando Morilloren audioa)
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Gaia sakontzeko
Izarren hautsa (Mikel Laboa)
Izarren hautsa (Mikel Laboa)

Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai
hauts hartatikan uste gabean noizpait ginaden gu ernai.
Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera,
atsedenik hartu gabe: lana eginaz goaz aurrera
kate horretan denok batera gogorki loturik gaude.
Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia,
burruka hortan bizi da eta hori du bere egia.
Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu,
jakintza eta argia; bide ilunak nekez aurkitu,
lege berriak noizpait erditu, hortan jokatuz bizia.
Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,
naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.
Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,
bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz
ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea.
Ez daukanak ongi ohi daki eukitzea zein den ona,
bere premiak bete nahian beti bizi da gizona.

Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan
saia gaitezen ikusten: amets eroak baztertuz bertan,
sasi zikinak behingoz erreta bide on bat aukeratzen.
Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,
naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.
Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak,
burruka hortan iraungo duten zuhaitz ardaxka gazteak.
Beren aukeren jabe eraikiz, ta erortzean berriro jaikiz,
ibiltzen joanen direnak: gertakizunen indar ta argiz,
gure ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak.
Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak,
burruka hortan iraungo duten zuhaitz ardaxka gazteak.
Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak,
burruka hortan iraungo duten zuhaitz ardaxka gazteak.
Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak,
burruka hortan iraungo duten zuhaitz ardaxka gazteak.
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Hiru izar (Gozategi)
Bideoa: Hiru izar (Gozategi)

Hiru izar
Gau giro izartsu hartan
ametsetan bezala
ilargia testigu
berak baiezta dezala
itsasoak eskutitzez
bidalitako kresala
nigana hurbildu eta
estali zidan azala
Nigana hurbildu eta
estali zidan azala
hiru izar argitsuenak
zenbatzen ari nintzala
argi izpiek besapean
ekarren zuten itzala
ilargia eta gainontzekoak
itzali zirala.
Hiru izarrak zirala
izarrak hiru zirala
hiru izarrak zirala
argitsuenak zirala
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13.

JARDUERA: ABBADIAREN ESALDIAK

Hizkuntza guztietan agertzen dira esamoldeak eta esaera zaharrak. Antton
Abbadiaren gazteluan, horietako batzuk euskaraz daude. Abbadiaren sekretua
liburuan, hainbat aipatzen ditu liburuaren egileak, hurrengo pasarteetan ikusten den
moduan.

ARIKETA
1. fasea
Irakurri pasarteak irakurketa partekatuaren teknikaren bitartez, 4-5 ikasleko taldeetan (ikusi teknika horretaz azalpen
zehatzagoak jardueraren amaieran, “Gaia sakontzeko” atalean). Alegia, lehenengo ikasleak lehenbiziko testua (1 zenbakia duena,
gorriz) irakurriko du. Bigarren ikasleak aurreko testu horixe (1) laburtuko du, eta jarraian bigarren testua (2) irakurriko du.
Horrela, taldeko ikasle guztiek aurrekoa laburtu eta ondorengoa irakurri arte.

1. (60. or.)
—Aitona, badakit zein den esaldia! —Nolatan ez nintzen lehenago konturatu?—. Gutxi gorabehera, hauxe: «Ero bat aski da
harri bat putzura jaurtitzeko, baina sei zuhur behar dira hura handik ateratzeko». Liburutegian zizelkaturik dagoen
esaldietariko bat da. Anttonen hitzetan, noski, baina esanahia hori zela oroitzen dut.
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Aitonak irribarre egin zidan.

2. (135. or.)
Anttonek gazteluan idatzitako esaldi guztietatik, gogokoen nuena etorri zitzaidan burura: Plus estre que paraistre. Frantses
zaharrean dago. Izana eta ez izena esan nahi du.
Hura izan zen Anttonek eskaini zidan sekreturik handiena. Hainbeste bizipen, lagun, abentura, jakin-nahi, bidaia, hizkuntza,
ikerketa… Baina funtsean beti izan zuen (eta izango dut neuk!) borroka bera: izenak eta ospeak ospa egin dezakete. Eta egingo
dute, Anttoni ospa egin zioten bezala urteak joan ahala.
Izana, berriz, soinean izango dut beti.

3. (105. or.)
«Lahar edo sasi txikienak ere badu bere itzala», pentsatu zuen. Egia biribila: txikienek ere badute zer esana. Edo agian
alderantzizkoa zen? Oso txikia izan arren, edonork duela alderdi iluna? Biak? Alar anaiarentzat utziko zituen interpretazioak.
Haren oso gustukoak ziren halakoak: esaerak, jakinduria idatzia, zientzia eta izarrak

4. (45. or.)
—Ez dakit ondo non sartu garen, Alar. Dakidana da zu hemen zaudela, nire ondoan. Eta itsu eta makila bakar batez
bada ere, amaierara arte iritsiko garela. Etsi gabe. Amonak behar gaituelako. Lagunduko didazu hemendik irteten?

5. (87. or.)
—Ohorezko logela —jakinarazi zien amonak, xuxurlaka—. Gaztelua erdi-abandonaturik egon zenean ere, inguruko
nekazari eta herritarrek errespetu handia zioten lekuari, eta erabili egiten zuten. Familiako norbait hiltzen zitzaienean, hona
ekarri eta ohean sartzen zuten apur batez. Ohore eskaintzeko. Arabieraz zera dago idatzita: Harririk ez bota ura ateratzen
duzun putzura. Ez da aholku txarra. Fatimak inoiz bete balu…
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2. fasea
Aurreko zatietan letra beltzez nabarmendutako esaldiak banatuko dira, taldeen artean. Talde bakoitzak, esaera hori kide guztien
artean interpretatu eta gero, azalpenari loturiko egoera bat asmatuko du (ahoz).
Egoera edo une bat irudi izoztuekin (estatua bihurtuta) antzeztuko du talde bakoitzak. Hau da, esamoldeak iradokitako
istorioa irudi estatiko bihurtuko du.
(Ikusi informazio gehiago irudi izoztuez edota Mannequin challenge deritzonaren inguruan jardueraren azken atalean).
Irudi izoztuaren adibidea
Eman dezagun Ez ikusi, ez ikasi hautatzen dugula.
Iradokitako balizko irudiak:
- Ume batek ez daki ibiltzen, tximinoen artean hezi delako.
- Txakur bat ez da ezezagunengana hurbiltzen, txikitan tratu txarrak baino ez zuelako jaso. Ez daki konfiantza izaten.
Bi horietako bat “antzeztu” beharko litzateke, taldean osatutako irudi estatiko batez.

3. fasea
Gainerako taldeek, ahoz, taldekako irudi izoztu bakoitzaren interpretazio irekia egingo dute. Azkenik, talde bakoitzak bere
eszenaren esanahia azalduko du. Interpretazio guztiak onartzen dira.
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Gaia sakontzeko
Irakurketa partekatua errutina
Irakasleak edo ikasleek testu bat irakurriko dute.
Talde osoak ikusteko moduan jarriko da testua, eta kopia bana izango dute ikasleek.
Irakurri aurretik egin beharrekoa. Azalari, irudiari edo testuaren izenburuari buruzko galderak eginez prestatu eta
motibatuko ditu irakasleak. Erantzunek lanketa eskatzen dute: ez dira silaba bakarrez erantzutekoak.
Irakurri bitartean egin beharrekoa: ozen irakurriko du ikasleak (edo irakasleak), eta ozen partekatuko zer pentsatzen duen,
irakurtzen ari den bitartean.
Adibide zehatzago bat:
Talde bateko ikasle batek testu baten lehenengo ahapaldia irakurriko du. Gainerakoek oso adi behar dute egon.
Jarraian, hurrengo ikasleak (bigarrena, erlojuaren orratzei jarraika, adibidez) irakurri duena azalduko du, eta laburpena
egingo.
Ondoren datozenek (3. eta 4.ek) laburpena zuzena den (edo ez) zehaztu beharko dute, eta beharrezkoa balitz, hura
xehetasunez hornitu edo zabaldu beharko dute.
2. izan den ikasleak hurrengo ahapaldia irakurriko du. 3.ak laburpena egingo du eta 4.ak eta 1.ak beren ekarpenak egingo
dituzte. Horrela, testu guztia irakurri arte.
Hiztegian begiratu ondorenen ere, ulertzen ez den hitzen bat balego, taldeko arduradunak irakasleari aipatuko dio. Hark beste
taldeei aipatuko die hitza, eta norbaitek esanahia baleki, besteei azalduko die.
Horrela, zenbait estrategia erabiliko dira, bai hitz zail bat ulertzeko, ideia bat ulertzeko, edota hitz baten esanahia
hautemateko. Eta horretarako, testuinguruak ematen dituen gakoak ere erabiliko dira, ahal dela.
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Irudi-antzerkia edo estatua-antzerkia
“Estatua-antzerkia” esan zioten hasieran, eta apurka “Irudi-antzerkia” izatera bilakatuz joan zen. Irudi-antzerkiaren
oinarria eta helburua hobeto ikustea da, nolabait esatearren: ezkutuan dauden irudiak ikusten ahalegintzea, alegia. Lehen begikolpean nabarmenak ez diren horiek.
Antzerki-mota honetan irudiak sortzen dira, eta hizkuntza bisuala beti izan da indartsua… eta ematen duena baino
nahasgarriagoa askotan, irudi-antzerkiak garbi uzten baitu irudi beraren aurrean oso bestelako azterketa egiten dugula guztiok,
oso begirada desberdina dugula gizakiok. Interpretazioa zeharo subjektiboa da.
Horrek bide ematen du hausnarketa sakonak egiteko, ohartzean ze erraz interpretatu dezakegun gaizki (edo ondo!) egoera
bera.

Mannequin challenge (Maniki erronka)
Mannequin challenge (maniki-erronka, euskaraz) irudi-antzerkiaren bertsio modernoa izan liteke. Talde batek irudi estatiko
bat sortzen du, eta guztiz geldirik daudela, mugimenduan dabilen kamera batek grabatu egiten ditu. Munduan zehar zabaldu zen
2006az geroztik.
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Izena izana ezina (Berri txarrak)
Bideoa: Izena izana ezina (Berri txarrak)

Ta hemen gaude..

Sentimenduak ez dira inoiz izan
batzuk saldu nahi duten bezain azalekoak

Zuekin bat natorrela esan nahi dut
lur zati txiki hau horren da eder
titular guztiak guri buruz dira
baina ez digu inork ezer ere galdetu.

Ta hemen gaude...
Zuekin bat natorrela esan nahi dut
lur zati txiki hau horren da zahar
behin eta berriz inausi digute hitza
debekuaren artaziekin.

Batzuk mila kilometrora
bihotzetik gertu alegia
beste batzuk bertan bizita
horren urrun.

Batzuk mila kilometrora...

Ta hemen gaude...

Sentimenduak ez dira inoiz izan
batzuk saldu nahi duten bezain azalekoak
horren konplikatua ta sinplea da
hauxe da gure izena, izana ta ezina.

Zuekin bat natorrela esan nahi dut
lur zati txiki hau horren da zaila
gezurra dirudi ez da nekerik
beti ilusioak eraberritzen.

Albistegien izenburuak guri buruz izan ohi dira
baina oraindik inork ez digu sekula ezer galdetu
ta hemen gaude…

Batzuk mila kilometrora...
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14.

JARDUERA: SUA ETA POZOIA

Liburuan bada argitu beharreko igarkizun garrantzitsua (bezain arriskutsua) une batean.
Alar protagonistak, kostata, baina azkenik ederki asmatu zuen.
Gogora dezagun (85. or.):
(… ) —Nola hilko garen… —adierazi nuen—. Eta erantzuna egiazkoa bada, eskorpioiak ugalduko dira eta pozoiturik hilko
gara. Eta faltsua bada, egurra piztuko da eta sutan erreko gara.
Listua irentsi nuen. Eskorpioiak pilaturik zeuden, elkarren gainean, eta batzuk egurrean gora igo nahian zebiltzan. Tablet
elektronikoaren pantaila zain zegoen. Han idatzi behar genuen galdera?
Zer galdera, ordea?
Egiazkoa bazen, akabo. Eta faltsua bazen, berdin? (… )
—Sutan hilko naiz —oihukatu nuen—. Hor dugu esaldia, aitona!
Egiazkoa izanik, pozoiturik hil behar genuke. Baina orduan faltsua litzateke… eta ondorioz, faltsua izanez gero, sutan hil behar
genuke… eta orduan egiazkoa litzateke. Egia eta gezurra batera.
Aitonaren begiak poztu egin ziren.
—Egin proba —esan zidan—. Idatzi.
Eskua dardarka idatzi nuen tablet elektronikoan:

Sutan hilko naiz.
Zuzi guztiak batera itzali ziren.
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ARIKETA
1. fasea
Azaldu eta argitu guztien artean liburuan agertzen den igarkizuna (ahoz).

2. fasea
Hona hemen beste igarkizun batzuk. Erabili TGT teknika kooperatiboa.
3 ikasleko taldeak osatu (TGT-n hala behar da).
Jarraian dauden logika-jokoak kartetan antolatuko dira. Joko bakoitza karta batean. Karta-multzoa buruz behera jarriko da,
eta taldekide bakoitzak karta bat hartzean, logika-jokoaren erantzuna botako du. Asmatu ezean, karta-piloaren azpira
itzuliko dugu karta hori. Taldekide batek ez badaki, taldeko besteek erantzun dezakete. Asmatuz gero, karta haientzat; baina
erratuz gero, multzora itzuliko dute karta.
Logika-joko (karta) gehien asmatzen duen taldeak irabaziko du.

1. Zer behar da 5 lagun euritako bakar baten azpian ez bustitzeko?
2. Zenbat harea dago 30 metro kubikoko zulo batean?
3. Nork hitz egin dezake munduko hizkuntza guztietan?
4. Zenbat denbora behar dugu arrautza gogor bat egosteko?
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5. Futbolari batek baloiari ostikoa eman ondoren, baloiak 3 metro egiten ditu eta atzera itzultzen zaio beste inork/ezerk ukitu
gabe. Nola liteke?
6. Zer hitzak ditu 5 silaba eta 20 hizki baino gehiago?
7. Nola zizta daiteke puxika bat hari airerik atera gabe eta zaratarik egin gabe?
8. Juanen aitak bi txanpon emango dizkiola esaten dio. Bi txanponen artean hiru euro dira, baina bietako bat ez da bi
eurokoa. Zein dira txanponak?
9. Beti nago lurraren eta zeruaren artean, eta beti distantziara. Hurbiltzen bazara, urrundu egingo naiz. Zer naiz?
10. Gizon bat preso dago. Hiru ate daude ihes egiteko. Batean marrazo beldurgarri bat dago, beste batean goseak hildako
lehoia etzanda eta hirugarrenean mamu hiltzaile bat. Nondik aterako da salbu?
11. Nola atera daiteke bizirik lagun bat 50 solairuko eraikin batetik erorita?
12. Emakume batek loro bat erosten du denda batean. Saltzaileak dio Loroak entzuten duen oro errepika dezakeela.
Emakumea etxera heltzen denean konturatzen da loroa mutu dagoela. Zer gertatu da?
13. Tren elektriko bat iparralderantz badoa, nora doa kea?
14. Jonen aitak bost seme ditu: Alan, Blan, Clan, Dlan… Nola du izena 5. semeak?
15. Batezbeste, zenbat liburu jar ditzakezu motxila huts batean?
16. Obabarantz nindoala zazpi agure gurutzatu nituen. Agure bakoitzak zazpi zaku zeramatzan. Eta zaku bakoitzean zazpi
ardi zeuden. Zenbat agure eta ardi zihoazen Obabarantz?
17. Taxilari batek 10 metro egiten ditu noranzko bakarreko kale batean kontrako norabidean. 12 poliziarekin topatzen da
bidean. Zergatik ez dute atxilotzen?
18. Lasterketa batean zaude eta bigarrenari aurre hartzen diozu. Zenbatgarrena zara?
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19. Bi aita eta bi seme zihoazen arrantza egitera. Hiru arrain lortu zituzten, bakoitzarentzat bana. Nola liteke?
20. Zergatik nahiago du Mikel ileapaintzaleak hamar lodiri moztea ilea argal bati baino?
21. Langile batek zulo bat ordubetean egiten badu, eta bi langilek bi zulo bi ordutan, zenbat beharko du langile batek zulo
erdia egiteko?
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Gaia sakontzeko: TGT teknika kooperatiboa
TGT orokorrean
Oinarrizko talde heterogeneoak osatuko dira, eta talde bakoitzari material bat emango zaio, taldekidek elkarrekin
aztertzeko eta ikasteko.
Teoriak dio hiruko taldeak osatu behar direla. Edonola ere, praktikoa izan daiteke, kasuan-kasuan, 4-5eko taldeak osatzea.
Gidariaren esku. Irakasleak fitxa-joko bana emango die taldeei, aztertu duten gaiari buruzko galderekin, eta behera begira
dituzte multzo batean.
Ikasleek, bata bestearen atzetik, fitxa bana aukeratu beharko dute, eta han azaldutako galderari erantzun. Asmatuz gero,
fitxa jasoko dute; bestela, multzora itzuli beharko dute.
Taldeko beste kideek lehenaren erantzuna baztertu dezakete, eta bazterketan asmatuz gero, fitxa jaso dezakete. Baina
asmatu ezean, irabazia zuten fitxetako bat itzuli beharko dute multzora.
Jokoa fitxa guztiak ikasleen eskuetan daudenean amaitzen da. Fitxa gehien eskuratu dituenak irabaziko du.
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15.

JARDUERA: BUNKERRAK ABBADIAN
II. Mundu Gerran soldadu alemanek bunker batzuk utzi zituzten Frantziako kostaldean,
Hendaiako hondartzatik hasita. Abbadia Eremuan bertan badira batzuk, alboko argazkian
ikus daitekeenez, edota hurrengo bideo honetan, Fernando Morillok azalduta:

Bideoa.Bunkerrak

 (Fernando Morilloren bideoa)

Bunkerrez gain, espioi-sareak ere osatu zituzten soldadu alemanek. Abbadiaren
sekretua liburuan hementxe kontatzen da (64. or.):

—Naziak Abbadia Eremuaren liluraz jabetu ziren berehala — azaldu zien—, eta hementxe kokatu ziren: gaztelua hartu zuten
espioitza gune gisa.
—Gazteluan bertan?
Amonak tximeleta-sarea burutik kendu eta eztarria garbitu zuen.
—Gazteluan. Eta kosta-bide osoan bunker pilo bat eraiki zuten, Hendaiatik hasi, Urruñan, Ziburun… Ezagutuko dituzu. Kontua
zen Danielek ondo zekiela gazteegia zela egin nahi zuena egiteko.
(64. or.)
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ARIKETA
Jarduera honen inspirazio-iturria NASAk osatutako joko batetik dator.
Dinamika honek helburu bikoitza du.
1- Batetik, taldean hartutako erabakiak banaka hartutakoak baino egokiagoak direla
ikustea.
2- Bestetik, taldean egindako lana, oro har, banaka egindako lana baino eraginkorragoa
dela ikustea eta taldean egindako lanari buruz hausnartzea .
4-5 ikasleko taldeak osatuko dira.
Planteatu dezagun egoera:
Talde bakoitza bunker moduko batean dago. Bunkerra, berez, espaziontzia da, “ama-ontziarekin” elkartzeko zain. Ilargiaren
alde argian dago bunker/espaziontzia! Zailtasun batzuk zirela-eta, ama-ontziarengandik urrun ilargiratu da espaziontzia, 300 kmko distantziara. Eta ama-ontzia Ilargiaren alde ilunean dago, eta ez daki ezer espaziontziaren egoeraz. Ilargiratzean, gainera,
ekipajearen zati handi bat puskatu edo hondatu egin da.
Taldekideek iraun ahal izateko, ama-ontziarengana iritsi beharko dute. Osorik geratu diren gauzen artean, batzuk lehenetsi
beharko dira, eta garrantzirik txikiena dutena utzi.
Erabilgarri geratu diren gauzak hurrengo taulan azaltzen dira. Irakurri arretaz taula, lehenbizi bakarka. Garrantziaren arabera
ordenatu beharko dira. “1” izango litzateke premiazkoena, “2” hurrengoa garrantzian, eta horrela, hurrenez hurren. “15” izango
da garrantzirik gutxien duena.
Bakarka 5 minutuz pentsatu ondoren, alderatu eta eztabaidatu taldean. Saiatu logika erabiltzen. Probabilitateekin jokatu
beharko da… eta jakin ez dagoela erantzun zuzenik edo perfekturik.
Ikasleek hurrengo taulan azaltzen diren objektuak sailkatu beharko dituzte, (gutxi gorabehera) garrantzi handiena
izan dezakeenetik gutxienekora.
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OBJEKTUAK

TALDEKO SAILKAPENA eta
JUSTIFIKAZIOA

Pospolo kutxa
Jangai kontzentratua
20 m nylon-soka
Paraxutaren zeta-oihala
Jan-berogailua
Kalibre 45eko bi pistola
Kutxa bat esne-hautsa
Bi oxigeno-botila
Ilargiaren mapa
Salbamendu-txalupa (gurpilduna)
Iparrorratza
25 litro ur
Bengala-argiak
Lehen sorospenetarako botika-kutxa
Irratia, hartzailea eta igorlea, eta eguzkiargia erabilita dabilena
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Sailkapen posible bat

Justifikazioa
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16.

JARDUERA: ANTTON JAIEZ JAI

Ikusi bideoa. Antton Abbadia, euskaldunen aita
Morilloren bideoa)



(Fernando

Anttoni euskaldunen aita esan zioten. Diruz lagundu zuen euskal
kultura: zubiak, frontoiak, jaiak…
Antton Abbadia euskal jaien bultzatzaile nagusienetakoa dugu, beraz. Jai
horiek Urruñan hasi ziren ospatzen (1853-1863 bitartean) eta handik Sarara
pasa ziren (1877an). Gero Elizondora eta Berara, Oiartzunera, Markinara,
Durangora…
Urruñako festak osagai berberak zituen beti: txistulariak, meza nagusia,
pilota-partida, herri-bazkaria, bertsolariak, nekazaritza- eta abeltzaintzalehiaketak, eta literatura- eta musika-jardunaldiak. Askotan, saritutako abestia herritarrek kantatzen zuten ondoren. Jai horietako
sariak urrezko ontza eta makila zilarreztatua ziren.
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ARIKETA
Orain zuek antolatu beharko duzue euskal jaia zuen herriko
jaietarako. Jaien egitaraua idatzi beharko duzue eta beste taldeei
azaldu. Irakasleak lehiaketa moduan antola dezake.
Irabazteko, jairik erakargarriena antolatu behar da… eta hura ondoen
azaltzen jakin!
Saria: urrezko txanpona eta makila zilarreztatua (txokolatezkoak izan
daitezke).
4-5 ikasleko taldeetan. Ardurak banatu egin beharko dira, eta karguak
nola bete diren ebaluatu beharko da.
Adibidea
Guztien artean egitaraua antolatzeaz gain honako kargu hauek banatuko
dira:
 Koordinatzailea: ardurak banatu eta besteon lana zuzendu.
 Informatikaria: egitaraua egiteko agiria partekatu. Kontu informatiko
guztiak.
 Idazkaria: dena zuzendu, egitaraua aurkeztu baino lehen.
 Bozeramailea: egitaraua beste taldekoei azaldu.
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Gaia sakontzeko
Gautxori (Egan)
Bideoa: Gautxori (Egan)

Etxetik irtetzean
kalera azaltzen naiz
ez dago gauza haundirik
astelehena da gar
bakarrik egongo naiz.
Gauean nabil
gautxori bat naiz ni
gauean nabil
nahiko lasai
Goizeko hirurak dira
ez dago ezer zabalik
ongi nago baina bihar
izango dira komeriak.
jeikitzean lehendabizi
iturrira noa ni
ez dakit non eta nola
naizen ibili.
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17.

JARDUERA: ANTTON, ASKO BALIO DUZU!
Argi dago Anttonek ia edozertarako balio zuela. Lehen esan dugun bezala,
”denetarako gizona” zen: zientzialaria, esploratzailea, astronomoa, euskaltzalea,
numismatikoa, antropologoa, geografoa…
Bide asko dastatu zituen, bereen zituenak aurkitzeko.
Abbadiaren sekretua liburuaren pertsonaiek ere bilakaera bat izaten dute liburuan
zehar. Abenturaz abentura deskubritzen dute, azkenean, zer egin nahi duten gehien,
zertarako jaio diren. Edota, batik bat eta funtsezkoena, Anttonek ere pentsatzen zuen
modu berean, zer diren aurkitzen dute.
Hona liburuaren amaiera aldeko pasarte bat horretaz:

Amona Rebeka belarrira hurbildu zitzaion:
—Mila esker, Nikole —xuxurlatu zion.
—Niri? Zergatik?
—Oso ausarta izan zara hona etortzen. Kaietekin. Nirekin. Oso ausarta.
—Zure bilobek egin dute zailena.
—Guztiok egin dugu. Eta zure laguntza ezinbestekoa izan da. —Amonak irribarre gozoa egin zion—. Begi ona du Kaietek
lagunak aukeratzen.
Nikoleri korapilo bat egin zitzaion eztarrian, eta ezin izan zion erantzun. Paisaiari begiratu zion disimulatzeko. Itsasoaren usaina
hartu zuen.
Urrunera iristen zen bista, ederresteko moduko bista. Ziburu eta Urruñako etxetxo gorri sakabanatuak, Hendaiako hondartza,
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Donibane Lohitzuneko badia urdin eta barea, Miarritzeko distira, Hondarribia eta bere eliza deigarria…
Ur-putzu bat zapaldu zuen neskak. Begiratzean, bere isla itzuli zion urak. Bere begiek eta beste aldeko neska fin eta txiki
harenak bat egin zutenean, Nikolek sudurra zimurtu eta mingaina atera zion.
Bikain sentitzen zen. Aspaldian ez bezala.
(132. or.)

ARIKETA
Asko balio duzu dinamika, Orrialde horiak ere deitua.
Guztiok gara onak zerbaitean. Orain zuek pentsatu beharko duzue, aldez aurretik, zein diren zuen kualitaterik bikainenak.
Azpimarratu behar da ez dela zertan arlo akademikoan izan.
Gero, zuetako bakoitzak iragarki batean eskainiko duzue zeuen burua. Iragarkian, gutxienez izena, logotipoa edo irudi
bat, eta eskainitako nolabaiteko “zerbitzua” agertu beharko dira.
Umorea ere sustatuko da, zuetako askok ezinbesteko lotsa gainditzeko giltzarririk aproposena da eta.
Abiapuntu baten adibidea:
IZARRETAN ADITUA
Alar naiz.
Nirekin izarrak ikusiko dituzu!
Gau izartsuetan Kaneta portuan izango nauzu. Leku zoragarri horren bazter ezkutuenak eta politenak
erakutsiko dizkizuet.
Eta zer esan Abbadiaz edozer jakin nahi izanez gero! Neu maisu.
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Zu zara gu gara (Hesian)
Bideoa: Zu zara gu gara (Hesian)
Zenbat egunetan izan zaitudan nere buruan
Gaur nere begiradak amaiera idazten
Haizeak gogor jotzen zuen une haietan
Zure mamua betiko ezabatzen
Eta zu, zure, zure munduan
LIBRE, HEGAN, HAIZEAREKIN DANTZAN
Eguzkia atera gabe zegoen nirean
IRRI AMAIGABEA, BERRIZ DUZU BIHOTZA
Kaiola txiki batean nengoen itota
ISOLATURIK BIZITZAN, ARGIA
Beldurrak irensten ninduen itzalen besoetan
EGUNSENTIAK BILUZTEN, BUELTAN ZARA, HEMEN
Urteko suteak malkoen minez
ZARA, ZU ZARA
Itzali dira, kea besterik ez
Dena ilun ikusten nuen, une zail haiek iraganean itotzen
LIBRE, HEGAN, HAIZEAREKIN DANTZAN
Indarrak loraturik hemen nago, gaude, nago, gaude, nago,
IRRI AMAIGABEA, BERRIZ DUZU BIHOTZA
gaude…
ISOLATURIK BIZITZAN ARGIA
LIBRE, HEGAN, ZORIONA ZAINETAN
EGUNSENTIAK BILUZTEN BUELTAN ZARA, HEMEN
AMETSETAN ESNA DAGOENEAN,
ZARA, ZU ZARA
EMAKUMEA, BIHOTZA, INDARRA,
Muxu baten droga goxoak erraz sorgintzen
ZAPALTZERIK EZ DAGOEN, ARIMA, ZU ZARA, GU
Geroaren minbizia ahaztuta une batez.
GARA.
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3. zatia ARGIA ILUNTASUNEAN
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18.

JARDUERA: ITSUMANDOKA (erresilientzia)

Jarduera honetan funtsezko beste konpetentzietako bat landuko dugu: erresilientzia. Zer esan nahi du erresilientzia hitzak? “Bote
egin”, “jauzi egin”, “malguki baten moduan estutu eta atzera lehengora (onera) itzuli”. Jakintza-alor ugaritan erabiltzen da:
traumatologian, ingeniaritzan, biologian…
Cyrulnick-ek honela definitzen du
erresilientzia: “Zeharo traumatikoak
diren
gertaerak
gainditzeko
gaitasuna, eta esperientzia horiek
integratzen asmatzea, egoki eta
behar bezala bizi ahal izateko”.
Eta hona zenbait aholku erresilientea
izateko bidean hausnartzeko:
1. Ez ibili burua bueltaka etengabe
(arazoen inguruan batik bat).
2. Adimen praktikoa erabili. Egokitu unean-unean.
3. Itxaropenari eutsi, eta begirada beti helmuga zehatz batean jarri.
4. Mina ez doa goizetik gauera. Pazientzia garatu.
5. Baloratu zer dugun, eta erreparatu kontzienteki (lagunak, esate baterako). Zeinahi egoerari, koskak koska, alde onak atera.
6. Optimista izan (hasieran geure buruari itxura egin behar badiogu ere) eta pentsamendu negatiboak alboratu.
7. Baloratu zer zaren. Antton Abbadiaren esaldi ederrenetarikoa aproposa da hemen: “izana eta ez izena”. Bost axola zer duzun,
izan.
8. Sustatu uneoro buruaren osasuna. Praktikatu meditazioa. Hamaika modu daude horretarako. Aurkitu zeurea.
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9. Ariketa fisiko sarri, elikadura eta loa ere, zaindu apur bat (Tom Rath idazlearen “Eat, Move, Sleep” liburua egokia izan
daiteke horretaz oinarrizko informazioa lortzeko.
10. Mugitu eta egin, egin etengabe. Betiere eta batik bat, betetzen zaituena.

Abbadiaren sekretua liburura itzulita, Arnaud anaiak babestu eta gidatu zuen Antton, Afrikan zehar, hura itsu geratu zenean.
Nilo ibaiaren iturburua aurkitzea zen Anttonen tema, eta ez zuen erraz etsiko! Arnaudek hilabeteetan lagundu zuen Antton, anaia
burugogorra sendatu zen arte:

—Badakizu Antton Abbadia itsu ibili zela hilabete luze batzuetan? —galdetu zidan aitonak.
Iruditu zitzaidan ni lasaitzearren ari zela.
—Etiopian, ezta? —galdetu nion—. Zerbait kontatu dit amonak.
—Anttoni karabina lehertu zitzaion, eta bista hondatuta geratu zen. Itsu-itsu eginda ibili zen Afrikan, ehunka gizakiren buru eta
gida zebilela. Begirik gabe, Alar. Ezin zuen ezer ikusi, ezta ezertxo ere! Baina hala ere bere obsesioa ahaztu ezinda jarraitu zuen:
Nilo ibaiaren iturburua aurkitu nahi zuen, eta ez zuen etxera esku hutsik itzuli nahi. Minak min. Anttonen anaia…
—Arnaud.
—Arnaud handik oso urrun zebilen, anaia itsu geratu zenean. Bila joan eta Antton egoera horretan aurkitzean, itsu eta minez,
etxera bueltatzeko eskatu zion. Ba al dakizu zer erantzun zion Anttonek?
Banekien. Antton Abbadiaren kontu guztiak nekizkiela pentsatu nahi nuen. Harenak eta haren historiarenak. Anttonen abentura
eta ezin konta ahala proiektu eta amets. Sentimendu samurrez begiratu nion aitonari, bera zegoen bezala egonda, niri arnasa eman
nahian jarraitzen zuelako.
—Badakit zer esan zion, aitona: itsu eta bakarrik joan behar bazuen ere, makila bakar batez bazen ere, amaierara arte jarraituko
zuela. (43. or.)
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ARIKETA
Zentzumen-ariketa. (4-5 ikasleko taldeak).
Ariketa honen helburua anizkoitza da:
- Ikusmen-zentzuaz ez, beste zentzumen guztiez (entzumen aktiboaz, batez ere) baliatzea.
- Kolaborazioa bultzatzea.
- Erresilientziaren kontzeptua lantzea. (Anttonek oso egoera zail bati egin behar izan zion aurre, adibidez, eta ez zuen
inoiz etsi).
Talde bakoitzean ikasle bat “itsua” izango da eta beste guztiak itsu-gidariak. Hots, itsuari hitzez adieraziko diote
txandaka nola mugitu behar den, nora joan… Eta gogoratu: hitzez soilik. Ukitu gabe.
Talde bakoitzeko “itsuak” kanpora aterako dira, beste guztiek oztopoak dituen zirkuitu bat antolatzen duten bitartean.
Komenigarria da itsu guztientzat zirkuitu bera izatea. Itsuek kanpoan egon behar dute, besteen argibideak ez entzuteko.
Talderik koordinatuena zoriondu egingo da amaieran.
Esaterako, imajina daiteke itsua Antton dela eta Nilo ibaia zeharkatzean sugeak (estutxe batzuk lurrean) daudela, lehoi batzuk
(aulkiak)…
Arnaud (itsu-gidaria) saiatuko da Anttonek sugeak zapal ez ditzan, eta bestelako oztopoak ere gainditzen laguntzen.
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Gaueko argiak (Ken Zazpi)
Bideoa: Gaueko argiak (Ken Zazpi)
Argiak piztuta topatzen ditut
Kalera irteten naizen orduan
Iluntzean nork pizten ote ditu
Argi horiek izkutuan.
Atzo itzaltzen ikusi nituen
Goizean lanerantz nindoala
Gaua erretiratzen hasia zen
Eguzkia argitzen zela.
Argiak onak dira,
jakin nahi nuke nola
Jakin nahi nuke nor zen
Pizten dituen, jakin nahi nuke...

Nola pizten diren
Jakin nahi nuke.
Ametsak pizteko eta esperantzak
Ilunetarako argiak
Batak beztearen
Begietan ere desioak ikusteko argiak.
Jakin nahi nuke,
argiak pizten, jakin nahi nuke.
Jakin nahi nuke,
Nola pizten diren.
Gogoak ere hirietako argi
antzera piztu daitezen
Gure gauetan
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19.

JARDUERA: EZ IKUSI, BEGIRATU!

Ez ikusi, ez ikasi esan zuen Antton Abbadiak. Ez ote zuen ez begiratu, ez ikasi esan nahiko?
Ikusten baino, agian begiratzen ikasi beharko genuke.
Askotan begien aurrean daukaguna ere ez dugu ikusten, are gutxiago arretaz begiratzen,
arakatzen, ulertzen ahalegintzen.
Begirada arretatsua eta zuzenegia deserosoa zaigu. Gehiegitan ez diogu geure buruari
benetan begiratzen, ezta besteei ere. Hurrengo jardueretan, geure barruan murgiltzen ikasiko
dugu. Eta oroitu: landuko dugun begirada hori ez da zinez ulertzen eta geuretzen, besteen
begiradari eusten kapazak ez bagara, edo besteei arreta osoz erreparatzen ez badiegu.

Dinamika hauek 3 fase dituzte, besteak (lagunak, albokoak…) gero eta hobeto ikusteko,
gero eta sakonago begiratzen asmatzeko.

ARIKETAK
Bikoteka egingo dira.
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1. fasea
ZUK LEHEN dinamika
Gelakide guztiak bi biribil osatuz kokatuko zarete elkarri begira. Bi minutu izango dituzue ondo begiratzeko aurrean
duzuen ikasleari, ahalik eta zorrotzen, xehetasun guztiei erreparatuta.
Jarraian, bizkarra emanda jarriko da bikotea eta hainbat gauza aldatuko ditu janzkeran, ilean, apaingarrietan…
Berriro elkarri begira zaudetenean, bikotekidearengan sumatu dituzuen aldaketen berri emango duzue txandaka.
Esaterako: “Zuk lehen bi belarritako zenituen eta orain bat”. Bide batez, indikatibo lehenaldiko aditzak berrikusiko dituzue.
Emaitza, denboraren arabera, guztiek entzuteko moduan egingo da edo bikoteka.

2. fasea
SUSMATZEN DUT… IMAJINATZEN DUT dinamika
Dinamika honetan, aurreko ariketan objektiboki bestearengan ikusi ditugun aldaketetatik behaketa subjektiboago batera
pasatuko gara. Horretarako “susmatzen dut” esaldia erabiliko dugu.
Esate baterako: “zure ileari begira, berandu altxatu zarela susmatzen dut”.
Jada ez da janzkera edo orrazkera hutsean geratzen, fenomeno fisiko gisa, harago doan begirada sakonago batera baizik.
Umore-puntua ere garrantzitsua da, eta errespetuz eginez gero, balio erantsia emango dio ariketari.
Urrunago joanda, igarkizunak ere egin daitezke behatutako lagunari buruz. Lagunak lasaian entzungo ditu hipotesiak, nahiz eta
geroago, agian, ukatu beharko dituen. Horretarako, “imajinatzen dut” esaldia erabiliko dugu.
Adibidez: “Imajinatzen dut nekatuta egongo zarela, azken ordua denez…”
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3. fasea
BEITU IEZADAZU dinamika
Dinamika honen araua oso sinplea da… baina batere erraza ez.
Bikoteka egingo da. Bikotekideak 4 minutuz egongo dira begietara elkarri begira, isiltasun osoz.
Lotsa ekiditeko barrez hasteak ez du balio; irribarre irekia eta zintzoak bai, ordea.
Interesgarriena ariketa honen gaineko hausnarketa da.
Komenigarria da bikoteak elkar gutxi(en) ezagutzen duten ikasleek osatzea.
Ondoren, hona hemen landu beharreko galderak, lehenbizi bikoteka eta guztiek batera gero:
 Zer sentitu duzu? Emozioa identifikatu.
 Zer sentiarazi dizu beste pertsonaren begiradak?
 Zer edo zer berria deskubritu duzu begiratu diozun pertsonarengan? Eta zure barruan?
Bakoitzak testu bat idatziko du, barruan mugitutako guztiaz.
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Gaia sakontzeko
Begietara begira (Vendetta)
Bideoa: Begietara begira (Vendetta)
Jaitsi zaitez palkutik momentutxo batez
ta hartu lekua ene lagunen artean.
Begiraiguzu denoi zuzen begitara
azalpena ugar zor dizkiguzu ta.

begitara begira
begitara begira
lekuz kanpo gaudela esaiguzu.

Zeure palku-kideek entzun ez dezaten
uzkurtu eta esaidazu belarrira
bizi-bizirik dela ez al duzun ikusten
neurea ta neure lagunen herria.

Esaiguzu hizkuntza hau ez dela geurea
herri faltsu bat izan dugula maite.
Geure arteko besarkada ta malkoak
lekuz kanpo sentitzen dituzun horrek.

Zoritxarrez badakit galderen kantu hau
entzungo duen azkena zeu zarela.
Beraz amestuko dut kalean topatu
ta honakoa oihukatuko dizudala.

Begitara begira
begitara begira
lekuz kanpo gaudela esaiguzu
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20.

JARDUERA: EZOHIKOA

Anttonen ekimen asko ezohikoak izan ziren, eta zenbaitek zorotzat hartu zuten. Esate
baterako, Afrikara Nilo ibaiaren iturburuaren bila joan zenean. Are gehiago hamaika urte
eman zituenean bilaketa itxuraz (eta azken buruan izatez) antzu horretan.
Gaztelua bera ere aski ezohikoa da kanpotik nahiz barrutik, kultura-errekasto askoren
mosaikok osatua baita.
Dudarik ez da Anttonek bereari eutsi ziola sarritan, eta muzin egin ziola besteen esanari.
Albert Einsteinek zioen ezinezkoa dela bestelako emaitzarik lortu beti galdera berberak
eginez gero. Bestelako lorpenik nahi baldin badugu, ezinbestean atera behar genuke geure
gune erosotik. Treba gaitezen ariketa batzuekin.

ARIKETA
Jarri egoera deseroso batean 2-3 minutuan. Gogoratu zeure ariketa pertsonala dela, eta ez diozula inori minik egin behar.
Gero kontatu esperientzia klasean.
Asmoa, besteok harritzea baino, zeure burua lantzea da. Lotsa gainditzea, hain zuzen.
Deserosotasuna aurkitzeko, onena zeure baitan bilatzea da, zeuk baitakizu ondoen zerk utziko zaituen apur bat “izorraturik”.
Hona adibide txiki batzuk inspirazio-iturri gisa:
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 Jarri etzanda eskolako patioan 2 minutuan, gora begira, ezer esan gabe. Besteek esan dezatela nahi dutena.
Komenigarria da agian lagun batzuk (edota irakaslea) hurbil egotea, inork pentsa ez dezan zorabiaturik-edo
zaudenik.
 Autobus batean lokartuarena egin eta burua bermatu zure ondoan dagoen lagunaren gainean une batez. Gero
barkamena eskatu. Ondo aukeratu laguna, noski.
 Idatzi zerbait atsegina institutuko ezezagun bati. Paper batean idatz dezakezu eta haren mahai gainean utzi. Ez
esan inoiz zu izan zarenik.
 Jantzi gustuko ez duzun arropa bat eta joan klasera. Ikaskideak harritzen badira, esan gustukoa duzula, azalpen
gehiegi eman barik.
 Eskatu barkamena era zintzoan espero ez duen (eta zure ustez merezi duen) pertsona bati.

BEROKETA-ARIKETA
Aurreko ariketa egin aurretik ere, desinhibitzeko joko bat egin daiteke klasean. Lehenengoz entzun dezagun Anttoni gustatzen
zitzaion kanta hau (maiz abesten omen zuen ahapetik):

Bideoa.Daniel Landart-en musika entzuteko, hementxe lotura (Youtubeko bideoa)

Nigarra begietan, ahoa zipila
boza kasik galdua, hurbil etsidura.
Kantatu nahi dautzuet neure bihotz-mina;
izigarria baita, gertatzen zautana…
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Aitarik ez dut
ama hiltzen ari.
Haurrideak aldiz
bakoitza bereari… (bis)
Lehengo denboretan haurrideak oro
aitamekilan ginen aterbe bereko.
Bainan batasun hori ez zen luzarako,
arrotzak baitirade gutaz jabetuko.
Aitarik ez dut
ama hiltzen ari.
Haurrideak aldiz
bakoitza bereari… (bis)
Urteak eta urteak "haundien" menpean…
anaiak bizi gara etxe zatituan.
Aspaldikoa da bai gure pairamena,
baina ez dugu galtzen, oi, itxaropena.
Aita bat ukanen dugunean
aita bat ukanen dugunean
ama biziko da
haurrideak ere
herri berriko libertadean
herri berriko libertadean
mail gabeko gizartean…
Aitarik ez dut
ama hiltzen ari.
Haurrideak aldiz
bakoitza bereari … (bis).
(Daniel Landart)
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Kanta interpretatu daiteke klasean, nahi izanez gero, eta baita euskalkiaren berezitasunak komentatu ere.
DESINHIBITZEKO JOKOA
Aurreko kanta jarri dezakegu, ikasleak gelan batetik bestera oinez ibiltzen diren bitartean. Garrantzitsua da gelako espazio
guztiak betetzea eta norabidea noizbehinka aldatzea. Tarteka, irakasleak musika geldituko du zenbaki bat esateko:
 “1” esatean, ikasleak barrez hasiko dira.
 “2” esatean, saltoka.
 “3” esatean, ikasle bakoitzak ondokoari besarkada bat emango dio.
 “4” esatean, ondokoaren ispilua izango da, eta ikaskidearen keinuak imitatzen hasiko da.
 Kantaren leloa (hizki beltzez nabarmendua) iristen denean, guztiak erdira joango dira dantza zoroan.
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21.

JARDUERA: ANTTONEN HANKA-SARTZEA

Anttonek zulo ugari egin zituen gazteluan, Larrun mendia ikusteko asmoz.
Halako batean ezinezkoa zela oharturik, akatsa aitortu zuen, nabarmen aitortu ere.
Ez zuen ezkutatu.
Ikusi bideoan Fernando Morilloren azalpena:
Bideoa: Ez ikusi, ez ikasi
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Eta hemen, Abbadiaren sekretua liburuko pasartean azaldua:
Ez ikusi, ez ikasi
Aitonak irribarre egin zidan.
—Hitz horiek ere ezagutuko dituzu, ezta, Alar?
Abbadia gazteluko sarreran daude, euskaraz idatziak, hormako zulo baten inguruan. Izan ere, Anttonek gaztelu osoa
zulatu zuen, Larrun mendiko tontorra ikusi nahi zuelako barrutik… baina ez zuen lortu: argiaren ezaugarriek ez zuten
halakorik uzten. Zuloetatik igarotzean, argia difraktatu egiten zen, nolabait “sakabanatu”. Zientifikoki ezinezkoa zen
mendia zulo haietan zehar ikusterik! Antton zientziazale amorratua izanik, Hanka-sartze zientifiko nabarmena egin zuen. Eta
gaztelua alferrik zulatu! Baina Antton Antton zenez, ez zuen ezkutatu, ez porrot gisa hartu ere: ikusten ez baduzu, ezin ikasi.
Hanka-sartzea bizitza-irakaspen bihurtu zuen.
(97. or.)

ARIKETA
1. fasea
Kontatu zure bizitzan egindako hanka-sartze bat edo gainditu behar izan duzun oztopoa.

1) Bikoteka, A eta B ikasleak izango ditugu. A-k B-ri kontatuko dio bere hanka-sartzea edo oztopoa. Ondoren, B-k A-ri.
2) Bikote-aldaketa. A eta (eman dezagun) D ikasleak izango ditugu orain. Bakoitzak bere aurreko bikoteari entzun dion istorioa
kontatuko dio oraingo lagunari, baina LEHEN PERTSONAN. Garrantzitsua da hori.
Jarraitu bikoteak aldatzen, ahalik eta aldaketa gehien egiteko, informazioa ahal bezainbeste trukatzen joateko.
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Gurpil ikerketariaren teknika erabil daiteke (ikus jardueraren amaieran, “Gaia sakontzeko” atalean). Ikasleak bi zirkulutan
banatuko zarete, eserita, elkarri begira. Istorioa elkarri kontatzen bukatzen duzuenean, kanpokoak altxatuko dira eta toki bat
mugituko dira erlojuaren orratzen norabidean.

2. fasea
Istorio guztiak ozenki eta talde osoan gogoratuko dira, eta talde bakoitzean (4-5 ikasle) istorio bakar bat kontatuko da,
eta besteen istorioak uztartuko. Guztiak erratzen diren (garen!) sentsazioa lortuko da ziur aski.
-Zerbait aldatu da 1. edo 3. pertsonan kontatzean?
-Enpatia sortu da besteon akatsekin?
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Gaia sakontzeko
Salto (Gatibu)
Bideoa: Salto (Gatibu)
Atzamar artien harie doa lez
Bizitzak ez deu atzera egiten
Eta konturatzen garenerako
Egun bet baino ez da geldituko
Lan eta lan, denbora saltzen
Zoriontasune albo baten izten
Alperriko geuzek pilatzen
Jakin, diruek ez dau bizitza ordaintzen.
Nahi dogune egin geinke
Galtzen badogu dekogun bildurre
Arriskatu zaitez, salto!
Bizi berri bet itxaroten dago.
Nork ez dau maite askatasune
Norberak nahi dabena egitie
Alperrik izengo da gero damutzie
Errautsak aidien doazenien
Geuzek berez ez dire aldatzen.
Ez badogu geuk egiten
Uuh hutsera saltoten ez badogu
Leku bardinien jarraituko dogu.

Nahi dogune egin geinke
Galtzen badogu dekogun bildurre
Arriskatu zaitez, salto!
Bizi berri bet itxaroten dago.
Atxike, mitxike egunero
Hamalau ordu lanerako
Lanetik urten ta denborarik ez
Lagunek astien ikusi bez
Juan nintzen maitasunez
Eskatu neban jai egun bet
Orduek sartzeko esan eustien.
Ta nik ezetz!
Pareu nintzen lanien
Pentseu neban orduen:
Banoa, banoa, pim pum ez dot jarraitzen
Nahi dogune egin geinke
Galtzen badogu dekogun bildurre
Arriskatu zaitez, salto!
Bizi berri bet itxaroten dago.
Nahi dogune egin geinke
Galtzen badogu dekogun bildurre
Arriskatu zaitez, salto!
Bizi berri bet itxaroten dago.

123

Abbadiaren sekretua, Ikaslearen gida

4. zatia IZANA ETA EZ IZENA
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22. JARDUERA: ANIMALIAK GARA
Antton Abbadiaren emazteak, Virginiek, animaliak maite zituen. Horrenbeste, saguak ere libre uzten zituen gazteluko
liburutegian bertan.
Anttonek eta Virginiek hala erabakita, zeinahi animalia ere hiltzeko debekua zegoen
Abbadia Eremu osoan.
Ikusi hurrengo bideo hau Virgienieri buruzko kontutxoez:

Bideoa. Virginie



(Fernando Morilloren bideoa)

ARIKETA
Orain arte ikusitako bideoetan, Abbadiaren gazteluan edo haren inguruan azaltzen diren
animalia batzuk aipatu izan dira, batzuk haragizkoak, batzuk harrizkoak…
Aukeratu ezazu horietako animalia bat eta imitatu haren jarrera, edo haren aurrean kokatzen zarela imajinatu. Gero
azaldu zergatik aukeratu duzun animalia hori.
Harago eraman, nahi baduzu, eta antzeztu egoera. Jokatu animalia hori izango bazina bezala, lehenbizi, eta haren
aurrean egongo bazina moduan, jarraian.

125

Abbadiaren sekretua, Ikaslearen gida

—Virginie! —esan zuen amonak, igoaldiaren ondoren arnasestuka—. Edo haren irudia. Virginie Abbadiaren emaztea zen.
Gazteluan makina bat aldiz errepikatzen da «A» eta «V»ren arteko loturaren sinboloa: Antton eta Virginie. Emakumeak bi arrano
eramaten zituen sorbaldetan, eta loro kutun bat zuen. Oso emakume bitxia zen: edozein animalia hiltzearen aurka zegoen.
Kontatzen zutenez, bizileku barruko arratoiak ere bizirik uzten zituen. Eta Anttonekin batera, beraien lurretan animaliak hiltzea
debekatu zuen. (90. or.)

NI… NAIZ dinamika
Jarraian beste dinamika bat egingo da, antzezpena lantzen jarraitzeko.
Taldeka (4-5ekoak).
Guztien artean irudi bat osatu beharko da (irudi izoztua: ikusi 13 jardueran).
Taldekide bakoitzari zenbaki bat emango zaio paper batean, eta hartan Abbadia Eremuan edo gazteluan ager litezkeen animaliak
edo pertsonaiak egongo dira idatzita.
Jarraian, eszenara aterako zarete ikasleak banan-banan, eta dagokizuen animalia (edo pertsonaia) antzeztu beharko duzue irudi
izoztuaren bitartez:
1. Ni Abbadian bizi den lehoia naiz.
2. Ni lehoiari itzala ematen diodan arbola naiz.
3. Ni, lehoia jaten ari den oreina.
4. Ni Alar naiz, eta lehoia lagun egingo dut.
Gero, ikasle bakoitzak galdera hauei erantzungo die ozen:
 Zer animaliarekin identifikatzen zara?
 Zergatik aukeratu duzu animalia hori?
 Zer animaliari diozu beldur?
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Gaia sakontzeko
Tximist (Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin)
Bideoa: Tximist (Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin)

Katu presumidua
dogu gure Tximist,
pelukerira doa
urtean bi aldiz;
urtean bi aldiz,
aktorea balitz.
Katu etxezuloa
dogu gure Tximist,
saguen barri dauka
telebisinotik;
telebisinotik
badaki gogotik.
Katu jostalaria
dogu gure Tximist,
hozka egingo deutsu
argi ez bazabiz;
argi ez bazabiz,
eta kontu handiz.
Katu misteriotsua
dogu gure Tximist,
umoreko ez bada

ez da jaramonik;
ez da jaramonik,
zer eingo deutsot nik!
Katu zalamerua
dogu gure Tximist,
engainatuko zaitu
bizkarra igurtziz;
bizkarra igurtziz
nahiz uleak utziz.
Katu mike-mikea
dogu gure Tximist,
arraina gustuko dau
baina hazur barik;
baina hazur barik,
ez dago bromarik!
Halan be maite dogu
danok geure Tximist,
etxea beteten dau
miauz eta ardiz;
miauz eta ardiz,
biba gure Tximist!
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Txoriak neguan (Kirmen Uribe)
Gure betebeharra txoriak salbatzea zen.
Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea.
Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak
itsaso beltzaren abarora.
Txoriak ere beltzak ziren.
Haien babeslekutik atera eta
etxera eramaten genituen
patrikaretan sartuta.
Txori txiki-txikiak, gure haur eskuetan ere
doi-doi sartzen zirela.
Etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen.
Txoriek baina ez zuten luzaroan irauten.
Bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren.
Guk ez genuen ulertzen zergatik,
ez genuen ulertzen haien esker txarra.
Izan ere, esnetan bustitako ogi apurrak

ematen genizkien jatera ahora
eta ohantzea ere prestatzen genien
gure bufandarik koloretsuenekin.
Alferrik baina, hil egiten ziren.
Gurasoek haserre, esaten ziguten
ez ekartzeko txori gehiago etxera,
hil egiten zirela gehiegizko beroagatik.
Eta natura jakintsua dela
eta iritsiko zela udaberria bere txoriekin.
Gu pentsakor jartzen une batez,
beharbada gurasoak zuzen izango dira.
Hala eta guztiz ere, biharamonean
berriro joango ginen hondartzara txoriak salbatzera.
Gure ahalegina itsasoan elurra
bezain alferrekoa zela jakin arren.
Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten, txoriek hiltzen.
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23. JARDUERA: AKZIOA ETA EMOZIOA
Badakizu nondik datorren emozio hitza? Latinezko emotiotik: “emovere” aditzak
mugiaraztea esan nahi du.
Gure liburuaren protagonistak emozioen bitartez mugitzen dira. Nork berea du. Nikole
Kaieten laguntasunak mugitzen du; Fatima, Daniel aitonari dion maitasunak; Alar, Antton
Abbadiak eta jakingurak; Kaiet, edozer gainditzeak eta abentura grinak…
Zerk mugitzen gaitu? Datorren ariketak lagunduko digu emozioak identifikatzen.

ARIKETA
1. fasea
Azpiko taulako emozioekin kartak egingo ditugu. Kartak buruz behera pilatuko ditugu. Zuetako bakoitzak karta bat hartuko
du multzotik eta emozio horri lotutako bizipen bat kontatuko du.

129

Abbadiaren sekretua, Ikaslearen gida

Larritasuna

Apatia

Lasaitua

Nazka

Inbidia

Frustrazioa

Zeloak

Jakingura

Errukia

Dezepzioa

Euforia

Hira

Plazera

Sorpresa

Elkartasuna

Ziurtasuna

Tristura

Beldurra

Errezeloa

Itsukeria

Nagia

Erresumina

Satisfazioa

Ausardia

Sosegua

Lotsa

Panikoa

Harridura

Uzkurdura, gogorik eza

Dolua

Pasioa

Alaitasuna

Mesfidantza

Errutasuna

Fobia

Indiferentzia

2. fasea
Itxi begiak. Idazleak eramango gaitu hainbat emoziotan zehar. Hurrengo bideoa entzun besterik ez da… eta
irudimenaren eskutik eramaten utzi.

Bideoa.Emozioekin lanean.







(Fernando Morilloren bideoa)

Nola sentitu zara?
Bizipen ederra zenean sentitu ahal izan duzu emozioa?
Asko sufritu duzu bizipen negatiboekin?
Nolakoa izan da emozio positibo eta negatiboen arteko trantsizioa?

Lehenbizi, idatzi laburrean erantzunak.
Jarraian, guztien artean solastu sentitutakoaz.
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Txanpon bat aidien (Gatibu)
Bideoa: Txanpon bat aidien (Gatibu)
Txanpon bat aidien
eguneroko istoridxe
da hau.
Ea zelan jausten nazen gaur,
gurutzez edo aurpegiz.

ni naz nire suertie
bizitzaren ruletie
mugitzen daben eskue.
Ze latza borroka
eguneroko borroka putie
baña zer litzake bizidxe
sufritu barik bagengoz.

Nahi edo nahi ez
apostu ein biher da hemen,
batzuetan irabazi,
galdu beste batzuetan
jokatu ein biher.

Nahi edo nahi ez
apostu ein biher da hemen
norberaren kartak mugitzen jakin.

Patuari barre egin
ez dago ezer idatzirik,
bidien ikesten da
ezina ez dela existitzen.

Kristalezko basoan
tipo bat begire
hurbiltzen naz,
ostia! Neu naz…
Han ikusten naz
barrutik begire
eta konturatzen naz.

Kristalezko basoan
tipo bat begire
hurbiltzen naz,
ostia! Neu naz…
Han ikusten naz
barrutik begire
eta konturatzen naz.

Ni naz nire argixe
ni naz nire suertie
bizitzaren ruletie
mugitzen daben eskue

Ni naz nire argixe
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24. JARDUERA: EZ ETSI!
Gazteluko eskailera nagusiaren ondoko horman, 200 letra bitxi daude idatzita.
Amharera hizkuntza da (Abisiniakoa). Antton Abbadiak bi mila (!!) ordu eman
zituen horiek irudikatzen. Tematia zen gero!

Ikusi dituzu Abbadia gazteluko sarrerako eskaileraren ondoan dauden hizki bitxiak?
Gogoratzen nituen. Filigranaz beterikoak dira, goialde guztia hartzen zutenak.
—Ikusi bai —esan nion—. Ulertu ez.
—Abisinieraz daude. Anttonek berak kaligrafiatu zituen.
—Hizki oso bihurgunetsuak dira. Eskuz egin al zituen?
—Bere eskuez. Ez zen samurra izan. Baina zaila hitza ez zen existitzen Antton Abbadiaren hiztegian. Berrehun bat hizki dira,
eta entzun ondo: Anttonek bi mila ordu eman zituen horiek egiteko.
—Bi mila ordu?
—Atera kontuak. Egunean hamar ordu sartuta ere, berrehun egun horretan! Gure hau, oraingoz, ezer gutxi da halako
zerbaiten aurrean.
(93. or.)
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ARIKETA
Probatu duzu inoiz kontrako eskuaz idazten? Hartu folio bat eta idatzi
hurrengo esaldiak kontrako eskuaz:

Naizen bezala onartzen naiz.
Nire akatsetatik ikasten dut.
Erabakitzen dudana egiteko gauza naiz.

Zaila zaigu txukun eta ulergarri idaztea kontrako eskuaz, eta ahaleginak
egin behar ditugu, egin. Ariketa horren parterik garrantzitsuena arreta osoz
egitea da, trebatzeaz gain kontzentrazioa ere lantzeko. Edonola ere, kontrako eskuaz aritzeak lagundu egiten du arretari eusteko
asmoan, bereziki pentsatu behar dugulako eskuaren mugimendu bakoitza emaitza onargarria lortuko badugu.

Idatzi ondoren, hausnartu galdera hauen bitartez:
 Nola sentitu zara kontrako eskuaz idazten?
 Zer egiten dugu normalean zerbait txarto ateratzen zaigunean?
 Kapaza zara mugak dituen pertsona baten lekuan jartzeko?
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Ez naz makurtuko (Gatibu)
Bideoa: Ez naz makurtuko (Gatibu)
belarrian ipinteko neure margoak neuk aukeratuz kolorez
Hemen nire gelan sartunde nago ni kantak buruz ikasten zikindu horma zuriak ez dekot lotsatu beharrik, ez hauxe naz
bakarrik ta zuek kalean egongo zarie ze ja ez nago ni, eta gustoko ez banozu, jodidu zaitez!
whatsappeko taldean.
Desberdina naz eta badakit, eta zer! ez gehiago, ez
Bizitza maite dot nik! errespetua, eta inoren aurrean ez naz
gitxiago, bardin! zure bildurrak, zure akatsak nire begietan makurtuko!
ikusten dozuz ez dekot lotsatu beharrik hauxe naz ni, eta
gustoko ez banozu, jodidu zaitez!
Uh! Ez! Ez naz makurtuko! Txikia banaz ni, lodia banaz ni,
Bizitza maite dot nik! goizeko eguzkia, eta inoren aurrean gonak edo prakak niretzat bardin naiz eta barre egin artista bat
ez naz makurtuko!
naz ni nire burue maitatzen badakit.
Uh! Ez! Ez naz makurtuko! Txikia banaz ni, lodia banaz ni,
Iee, iee… maitatzen badakit.
gonak edo prakak niretzat bardin nahiz eta barre egin artista bat
naz ni nire burue maitatzen badakit.
Zabaldu atea, emon egizu pausu bat zeurea da eta kalea eta
zeure buruengan konfidantza osoa izan ez itxi inori zapaltzen.
Ez naz amore emoten dabenetakoa eta inork ez doste kenduko
gogoa nahi dodan moduen hegaz egiteko edo lore bi
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25. JARDUERA: MAITE ZAITUT
Arnaud eta Antton Afrikara joan ziren esploratzaile, eta luze ibili ziren
kontinente beltza deritzon lur-eremu zabalean. Hamar urtez haien berririk izan ez
zuenez, haien amak anaia gazteenari, Charlesi, enkargua jarri zion: anaien bila
joatea eta etxera ekartzea!
Teknologia hain garatuta ez zegoen garai hartan, nola topatuko zituen
Charlesek Afrika osoan zehar?
Ikusi Fernando Morilloren bideo hau, horretaz:

Bideoa: Hirugarren Anaia Afrikara



(Fernando Morilloren bideoa)

Ziur aski, Charlesek gutun asko idatziko zituen Afrikako erakunde eta herri askotara, anaiak topatzeko bide hartan. Gaur egun
apur bat baztertuak ditugu paper-gutunak. Badute, ordea, zer esana gure autoezagutzara bidean.

ARIKETA
Idatzi gutun bat (paperean) oso maite duzun pertsona bati. Bidali haren etxera posta arruntaz.
Ondoren, kontatu klasean esperientzia: erantzunik jaso ote duzun edo, batik bat, nola sentitu izan zaren.

135

Abbadiaren sekretua, Ikaslearen gida

Gaia sakontzeko
Jainko txiki eta jostalari hura (Kirmen Uribe)
Bideoa: Jainko txiki eta jostalari hura (Kirmen Uribe)

Orinak marraztu zizkizun jainko hura izan gura nuke,
jainko txiki eta jostalari hura,
milaka puntutxo margotuz zure azalean.
Atsegin ditut zure orinak.
Atsegin dut kontatzea izarrak balira bezala.
Eta izar berri bat aurkitzea egunero,
supernoba bat kausitzen duen astronomoa legez,
zure bizkarreko tokirik ezkutuenean
edo zure bularren azpian.
Zure azala neure behatzarekin ibiltzea dut gustuko,
jarraitzea planeta ezberdinen artean
sortzen diren lerro ikusezinak.
Astiro-astiro, teleskopiorik zehatzena bezala.
Zuk diozu ez zaizkizula gustatzen,
nahiago zenukeela orinik ez izan,
azal zuri lauean.

Baina zer egingo nuke nik, noraezean
dabilen itsasgizona nintzateke gau itxian.
Gogoan dut orin bat eskatu nizula
ezagutu ginen gauean.
Begiaren alboan duzun hori.
Nahikoa nuen Itaka txiki hori
nire etxea bertan eraikitzeko.
Eta zuk eskuzabal, esan zenidan:
den-denak izango dira zuretzat,
guztira zenbat ditudan asmatzen baduzu.
Orinak marraztu zizkizun jainko hura izan gura nuke,
jainko txiki eta jostalari hura.
Eta musu eman gauero zure orinei,
banan-banan eta kontu handiz,
kontu handiz, desitsats ez daitezen.
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26. JARDUERA: HIL ARTE BIZIRIK
Antton ez zen erraz geldirik egotekoa. Ez zen halakoa haurra zela, eta
berdin-berdin jarraitzen zuen urteen joanean ere. Esate baterako, garai
hartako zailtasunak zailtasun, 80 urterekin Haitira joan zen eklipse bat
ikustera.

Bideoa: Beti harago



(Fernando Morilloren bideoa)

ARIKETA
Nola gustatuko litzaizuke egotea 80 urterekin? Aukera izanez gero, zer-nolako bizitza izango zenuke?
Lortu eta erakutsi klasean miresten duzun 80 urte inguruko norbaiten argazkia, eta kontatu zergatik miresten duzun.
Ondoren, idatzi deskribapen-testu bat. Ikasitako baldintzak erabiltzen saiatu:

Nik 80 urte izango banitu…
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Gaia sakontzeko
Hil arte bizi (Nogen)
Bideoa: Hil arte bizi (Nogen)
Behe-lainoa zara zu
Naufrago bihurtuta.
Begiak itxita ere
Hortzak ikusten dizkizut.
Zerua itzaltzean
Hoztu diren izarrek
Eseriko gaituzte
Geure hitz guztien oinetan.
Ahoa itxita kantatzen duzu,
Eta nik hil arte bizi nahiko dut

Konturatu naiz
Zaila dela ahaztea,
Uso guztiak otso direla
Baso ilunetan.
Honaino iritsita,
Zerk ekarri zaituen asmatu ezinean
Denak mamuak bailira.
Ahoa itxita kantatzen duzu,
Eta nik hil arte bizi nahiko dut.
Bizi nahi dut.
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27. JARDUERA: HEMEN DATZA

Antton Abbadiak makina bat plan eta proiektu garatu eta diseinatu zuen.
Dozenaka. Ehunka! Garrantzitsu samar bat, ordea, erabat ahaztu zitzaion.
Antton hil zenean ohartu ziren hartaz haren lagunak eta emaztea. Ez zuen
bere hilobirik prestatu! Gazteluaren kaperaren aldarearen azpian lurperatu
zuten, hala-moduz eraikitako gela huts eta sinple batean. Hantxe da orain,
Virginie emaztearen gorpuarekin batera. Gaztelu osoa sinboloz eta irudiz
beterik dago, salbu eta hilobia. Hura ez zen Anttonen eskuetatik pasatu eta
antzematen da.
Ironiak ironia, sinpletasuna ere maite zuen Anttonek, eta pentsatzekoa da ez
litzatekeela bereziki deseroso sentituko jakinda hilobi “biluzi” batean egongo
zela atseden hartzen.
Hona Abbadiaren sekretua liburuaren pasartean kontatuta:
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Gelaren erdi-erdian hilobi antzeko porlanezko egitura bat zegoen. Hilobi antzekoa?
Ez. Antzekoa ez. Hura kripta bat zen!
—Antton Abbadiaren eta haren emaztearen hilobia da —egiaztatu zidan aitonak—.
Anttonek milaka gauza egin zituen bizirik zela, gazteluari ere ehunka xehetasun
arkitektoniko erantsi zizkion… baina txikikeria bat ahaztu: bere hilobia prestatzea. Hil
zenean, bere gorpurako lekurik ez zegoela ohartu ziren guztiak. Orduan egin behar izan
zen gune hau, aldarearen azpian. Eta hemen lurperatu zituzten biak: Antton, eta egokitu
zitzaionean, Virginie.
(107. or.)

ARIKETA
Asmatu epitafio bat Antton Abbadiaren hilobirako. Idatziz nahiz marraztuz egin dezakezu. Edo biak aldi berean.
Ondoren, egin beste epitafio bat zeure hilobiarentzat. Aukeratu zeuk tonua: eufemistikoa, umoretsua, formala…
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Gaia sakontzeko
Non geratzen den denbora (Mikel urdangarin)
Bideoa: Non geratzen den denbora (Mikel urdangarin)
Gure baitango lurraldeetan
non geratzen den denbora
non ez dagoen arnas biderik
non ez goazen inora
non oihukatzen hurbiltzen garen
erraldoiaren ondora
igo nazazu nire mendira
zure gailurretik gora.
Egunez zu bizitzera
arimak zenbatzera
lotan nabigatzera
elur gazietan.

Igo nazazu nire mendira
aurki dezadan bidea
askatu nadin zure loturaz
behar dezadan airea
ez nadin izan jainko lurtiarra
bai ezinen bidaidea
igo nazazu nire mendira
zu ez baitzara nirea.
Egunez zu bizitzera
azken mugen ertzera
lainoen agurtzera
elur gazietan.
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28. JARDUERA: Kahoot! (ikasitakoaren errepasoa)

Hona hemen Kahoot-a erabiltzeko lotura (irakasleak emango dizue behar den
zenbakia):

https://kahoot.it/v2/

On egin!

Behar izanez gero ere, hona hemen galderak, erantzun posibleekin:
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Hasiera (1-5 kapituluak)
G1: Alarrek maite ditu…
Izarrak.
Animaliak.
Arrainak.
Liburuak.

G2: Nongoa da Alar?
Bilbokoa.
Maulekoa.
Hendaiakoa.
Donostiakoa.

G3: Alarren anaiak ............................... du izena.
Eneko.
Antton.
Daniel.
Kaiet.
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G4: Kaiet zertan zebilen?
Merienda prestatzen ari zen.
Olatuak surfeatzen ari zen.
Lagunekin zegoen.
Klasean zegoen.
G5: Alarrek, aitonaren gelatik irten zenean, zer ikusi zuen?
Txakur bat.
Bere anaia.
Izaki bat.
Ezer ez.
G6: Izakiak zer zuen buruan?
Maskara antzeko bat.
Zapi antzeko bat.
Txano antzeko bat.
Txapela antzeko bat.

G7: Nor zen izakia?
Amona.
Ama.
Kaiet.
Aita.
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G8: Amona nora joan zen?
Abbadia Eremura.
Hondartzara.
Dendara.
Ez zen inora joan.

G9: Amona ......................... jantzi da.
Pailazo.
Gizon.
Igel.
Gerlari.

G10: Nork egin behar dute Antton Abbadiari buruzko lan bat?
Alarrek eta Kaietek.
Inork ez.
Kaietek eta Nikolek.
Alarrek eta Nikolek.
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6-15 kapituluak
G1: Nor dago Abbadiaren eremuan?
Jendarmeak.
Polizia.
Ertzaintza.
Udaltzainak.

G2: Zergatik ezin dute jendarmeek lagundu?
Jendarmeak etsaiak dira.
Poliziek ez luketelako ulertuko.
Jendarmeen bekatua delako.
Abbadiaren eremua ez dutelako ezagutzen.

G3: Zertarako alboratu zen Kaiet Aitonarengandik eta Alarrengandik?
Munstro bat ikusi zuelako.
Dei bat jaso zuelako.
Aspertuta zegoelako.
Ikaratuta zegoelako.
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G4: Aitona eta Alar desagertu zirenean zer egin zuen Kaietek?
Nikole itxaron.
Korrika egin.
Negar egin.
Gora eta behera bila aritu eta gero, Nikoleri itxaron.
G5: Zer entzun zuten Kaietek eta Nikolek?
Zaunka.
Orroa.
Oihua.
Eztula.
G6: Norantz joan dira orroa entzutean?
Jendarmeengana.
Abbadiarantz.
Itsasorantz.
Etxerantz.

G7: Alar eta aitona zuloan daudenean, zer usaintzen dute?
Arraina.
Simaurra.
Lurra.
Algak eta belarra.
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G8: Nor topatzen dute Kaiet eta Nikole itsasoan?
Balea.
Lehoia.
Amona.
Lamia.
G9: Nolakoa zen Antton?
Gizon gogorra, ausarta eta burutsua.
Kaiet bezalakoa.
Aitona bezalakoa.
Gizon koldarra, Alar bezalakoa.
G10: Nolakoa da Arnaud?
Amona bezalakoa.
Ausarta eta sutsua, kontrolaezina.
Alar bezalakoa.
Aitona bezalakoa.

G11: Zer dago Alarrek eta aitonak topatzen duten gelan?
Kolore biziko liburuak.
Kolore biziko ateak eta bi palanka.
Kolore biziko palankak, liburuak eta bi ate.
Bi ate eta liburuak.
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G12: Amona txalupa-gidari ona da.
Gerlari izan zelako.
Kontrabandista izan zelako.
Arraunlari izan zelako.
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17-26 kapituluak
G1: Zer da pertsona zuhurra?
Burua duena, neurritsua dena.
Sudur handia duena.
Zutaz pentsatzen duena.
Gauzak ulertzea kostatzen zaiona.

G2: Ero 1 aski da harri bat botatzeko, .......................... zuhur behar dira hura ateratzeko.
5.
2.
6.
9.

G3: Nor zen Serafin?
Anttonen aita.
Rebekaren laguna.
Alarren laguna.
Abbadiaren zerbitzari izandakoa.
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G4: Ze promes egin zuen Serafinek Antton hil zenean?
Betiko gogoratuko zuela.
Abbadia babestuko zuela.
Abbadia salduko zuela.
Abbadian biziko zela.

G5: Zein zen Anttonen ametsetako bat?
Abbadia eremua.
Hartz Handia konstelazioa.
Astronomia, euskal kultura, bidaiak...
Astronomia eta zonbiak.
G6: Zer da izar uxo bat?
Suzko bidaia labur bat egiten duen meteorito puska.
Izar multzo bat.
Izarren punta bat.
Izarren distira.

G7: Zer gertatu zen Alarrek 1. palankari eragin zionean?
Ez zen ezer mugitu.
Orro bat entzun zuen.
Ate bat ireki zen eta ura sartzen hasi zen tunelean.
Ura sartzen hasi zen tunelean.
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G8: Zein palankari eragin zion 3. aukeran?
12 liburu zituen palankari.
Palanka gorriari.
Palanka handiari.
6 liburu zituen palankari.

G9: Serafin hil zenean, nork hartu zuen Abbadia babesteko ardura?
Erramunek, Danielen amonak.
Erramunek, Alarren amonak.
Danielek.
Danielek eta Erramunek.
G10: Eta Erramune azkenetan zela, nori eskatu zion familiako ohiturari heltzeko?
Rebekari.
Aitonari.
Danieli, 10-11 urte zituela.
Amonari.

G11: Noiz gertatu zen hori?
I. Mundu Gerran.
II. Mundu Gerran.
2000. urtean.
1990. urtean.
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G12: Zer erabili behar dute Aitonak eta Alarrek tuneletik ateratzeko?
Burua.
Asmakizuna.
Inteligentzia.
Burua eta bihotza.
G13: Danielen lagunen artean, zein zen bata besteak baino ilunagoa eta gaiztakeriak egiten zituena?
Publio.
Fatima.
Daniel.
Rebeka.

G14: Nor da Fatima?
Rebekaren ama.
Publioren ama.
Rebekaren ahizpa.
Aitonaren neska-laguna.

G15: Nor dago Abbadia gazteluan?
Fatima eta Publio.
Aitona eta Alar.
Fatima, Publio eta bi bahituak.
Amona eta Kaiet.
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G16: Zergatik egiten du guztia Fatimak?
Amorratuta dagoelako.
Zoriontsua delako.
Maiteminduta dagoelako.
Behartuta egiten du.
G17: Zergatik hartu zuen Fatimak Rebeka etsai gisa?
Naziengatik.
Aitonagatik.
Kaiet Eta Alarrengatik.
Amonagatik.

G18: Zer gertatzen zen bahiketak, orroak eta nahasketa hasten zirenean?
Jaia eta parranda.
Gerra hasten zen.
Hilketak eta triskantzak.
Itsasoan olatu handiak altxatzen ziren.

G19: 2. proban zer dago Leizeko goialdean?
Animalia disekatuak.
Hamaika argitxo, konstelazioak irudikatzen zituztenak.
Kanoia.
Liburuak, astrologiari buruzkoak.
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G20: Amamak eremuko gune guztiak aztertu zituen, baina bat falta zen.
Bunkerrak.
Nekatoenea.
Larretxeko baserria.
Gaztelua.

G21: Zein da animaliarik handiena?
Elefantea.
Hartz handia.
Krokodiloa.
Sugea.
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27-39 kapituluak

G1: Zein da beste munstro guztiak baino gaitzagoa?

Zapoak.
Aitona.
Gargolak.
Fatima.

G2: 3. proban esaldi bakarra idatzi dezakete gailu elektronikoan bizitza salbatzeko. Zein?
Sutan hilko naiz.
Diodan guztia gezurra da.
Eskorpioiak ugalduko dira.
Egurra piztuko da eta sutan erreko zara.

G3: Gazteluan bi ibilbide daude, zein aukeratzen dute Amonak, Kaietek eta Nikolek?
Nagusiena.
Zerbitzariena.
Nagusiena eta Zerbitzariena.
Kanpokoa.
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G4: Nor agertu zitzaien amonari, kaieti eta Nikoleri?
Virginieren mamua.
Mamu itsusi bat.
Mamu barregarri bat.
Fatimaren mamua.
G5: Zer gertatu zen "sutan hilko naiz" idaztean?
Sua piztu zen.
Arrakala luze bat ireki zen paretan.
Eskorpioiak ugaldu ziren.
Pozoiturik hil ziren.

G6: Zein da armarik onena?
Hitza.
Kanoia.
Ezpata.
Hitza eta sua, iluna argiztatzeko.

G7: Nork topatu zuen nondik zetorren mamuaren irudia?
Kaietek.
Fatimak.
Nikolek.
Amonak.
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G8: Azken proba non dago?
Erlojuan.
Liburutegian.
Anttonen hilobian.
Sukaldean.

G9: Ballestaren geziez libratu eta gero, zein izan zen hurrengo tranpa Kaietentzat, amonarentzat eta Nikolerentzat?
Liburutegia.
Sarea.
Panpina.
Hilobia.

G10: Zer iruditu zitzaion Fatima Kaieti ?
Gorpua.
Tximinoa.
Pailazoa.
Txorimaloa.
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40-52 kapituluak
G1: Nor zen Abdula?

Anttonen esklabo beltza.
Anttonen esklabo zuria.
Aitonaren laguna.
Afrikatik etorritako zerbitzaria.

G2: Nor da begibakarra?
Fatimaren laguna.
Jendarmea.
Bahitutako gizona.
Bahitutako neskaren aita.

G3: Nola gainditzen dute erlojuaren proba?
60 minutuko erlojua kontuan hartuta.
45 minutuko erlojua kontuan hartuta.
30 minutuko erlojua kontuan hartuta.
100 minutuko erlojua kontuan hartuta.
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G4: Zergatik egiten du negar triku-emakumeak?
Aitona hil dela pentsatzen duelako.
Alar hil dela pentsatzen duelako.
Begibakarra hil dela pentsatzen duelako.
Aitona eta Kaiet hil direla pentsatzen duelako.

G5: Zergatik esaten zioten Anttoni "euskaldunen aita"?
Euskara eta euskal kultura maite zituelako.
Gramatika bat atera zuelako Agosti Xahorekin.
Lore-Jokoak antolatu eta bultzatu zituelako.
Guztiak dira zuzenak.

G6: Zer proposatzen dio Fatimak Rebekari askatzearen truke?
Lasterketa bat.
Bahituak askatzeko dirua.
Asmakizun bat.
Bahituen arteko lasterketa.
G7: Nork irabazi zuen lasterketa?
Amonak.
Triku-emakumeak.
Rebekak.
Publiok.
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G8: Nork lortuko du Fatima menderatzea?
Alarrek.
Kaietek.
Publiok.
Nikolek.
G9: Zer gertatu zen emakume hipermakillatuarekin?
Metal lodizko kaiolatzar baten barruan sartu zuten.
Jendarmeek atxilotu zuten.
Libre geratu zen.
Ihes egin zuen.

G10: Zergatik ipini zuen amonak tximeleta-sarea aurpegian?
Alergia saihesteko.
Gerlaria zela adierazteko.
Inork ez ezagutzeko.
Beldurra emateko.

G11: Nola sentitzen zen Nikole dena amaitzean?
Bikain. Aspaldian ez bezala.
Txarto, abentura gehiago nahi zuen.
Kili-kolo, zalantzez betea, beti bezala.
Ederto, betiko moduan.
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G12: "Izana eta ez izena" esaldiak zer esan nahi du?
Ospeak ospa egin dezake, izana soinean izango dugu beti.
Ospeak ospa egin dezake, ezizena soinean izango dugu beti.
Ospea beti izan dezakegu, izana soinean izango dugu beti.
Naizena betiko galduko dut, izana soinean izango dugu beti.
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JARDUEREN ONDORENGO PROIEKTUA: NEU, ARGI nahiz
ITZAL
Taldeka, azalpen-bideo bat egingo duzue, irakaslearen laguntzaz. Taldekide bakoitzak azalduko du, ahoz, nolakoa den
(izaera, dohainak, asmoak, pasioak, proiektuak) eta zein izan litekeen bere ekarpena ikasle laguntzaileen taldean.
Ez ahaztu Ikasle Laguntzaileen lana ikasle berriei harrera egitea dela: konfiantza lortzea, entzutea, arazoak bideratzea, zubilana egitea…

Kontatu aurretik
-Edukia ondo antolatu eskema batean.
● Ordena zuk erabaki: pasadizo bat, nor eta nolakoa zaren, haurtzaroa…
● Ideiak eta puntuak zehaztu kontaketa aberasteko. Pasadizoak, hausnarketak, txisteak, argazkiak erants ditzakezu.
Originala izan!
● Jardueretan oinarritu. Aurreko jarduerak, (1., 11., 13., eta 21. jardueretik aurrera, batik bat) zeure burua, desioak,
nahiak… hobeto ezagutu ditzazun bideratuta egon dira. Ez ahaztu horietan oinarritzea zure kontaketa.
● Ez ahaztu ulergarriak eta argiak izan behar dutela.
● Egitura argia: sarreran, gorputzean eta amaieran zer jarri erabaki.
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Kontatu bitartean
● Entzuleen arreta lortu behar duzu: ahots tonua, intonazioa, abiadura, keinuak, begiradak, gorputzaren
mugimenduak…
● Erregistro egokia erabili: naturaltasuna eta umorea ezinbestekoak dira, baina kontuan izan hartzaileak nor diren.
● Hizkuntzaren baliabideak: kohesio-elementuak ondo erabili.
-Perpausa-motak. Erlatibozkoak ( -(e)n, -tako/ dako), kausazkoak (-(e)lako, bait, -(e)ta), kontzesiboak (nahiz eta, -arren, ba… ere)
-Lokailuak eta antolatzaileak: ez ezik…ere, alde batetik… bestetik, era berean, horretaz gain, aitzitik, ordea, aldiz, hortaz,
honenbestez, ondorioz, besteak beste, esaterako, hala nola, adibidea, baita…ere
●

Bideoaren edizioa eta originaltasuna ere kontuan hartu.

Kontatu ondoren
- Autoebaluazioa. Hurrengo orriko galdetegia bete (galdetegia lotura HONETAN lor dezakezu).
Hona hemen jarraian galdetegiko galderak. Ikasleek Classroometik jaso dezakete galdetegia, eta irakasleak erantzunen
laburpena ikus dezake galdetegian bertan, edo Excel orri batean, hala hobetsiko balu.
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Proiektuaren autoebaluazio-galdetegia
 Kontatu beharrekoa aldez aurretik prestatu dut eskema batean. Egiturari jarraitu diot: Planteamendua, gorputza,
ondorioak.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Azalpena antolatzeko klasean egindako jardueretan oinarritu naiz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Ideia ugari garatu ditut eta pasadizo, txiste, argazki, hausnarketa edo oharrekin ... aberastu ditut.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Kontatutakoa ulergarria eta argia izan da
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Era egokian zuzendu natzaie entzuleei, naturaltasunez baina errespetuz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Ahots tonua entzuteko modukoa izan da. Intonatu dut, eta ez azkarregi, ez astiroegi kontatu dut.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Gorputz mugimenduek eta keinuek ulertzen lagundu dute.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Ideiak ondo lotuta egon dira esanahiaren aldetik.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Menderagailuek eta lokailuek ondo lotu dituzte esaldiak.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Bideoa ondo editatuta egon da eta originala izan da.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Nire lana horrela baloratzen dut.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Amaitzeko
Bidaia on, ikasle. Eta ez ahaztu sekula Antton Abbadiaren aholkuak: “Izana, eta ez izena” eta, nola ez, “Ez ikusi, ez ikasi”.
Zorte on bidean!
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«Ikasmaterial honek Hezkuntza Sailaren onespena du»
(Onespen data: 2019-07-09)

Gaumin Argitaletxea
Gure lanen inguruan informazio gehiago nahi (edo edozer aholku edo iruzkin) izanez gero, idatzi mesedez hona:
gauminhontza@gmail.com
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