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Ikuspegi orokorra 

 

 

Zer da eta zergatik gida hau? (Fernando Morillo) 

 

Bideoaren lotura: https://youtu.be/QXrClolGftA  

 

 

 

 

  

https://youtu.be/QXrClolGftA
https://youtu.be/QXrClolGftA
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Gidaren egileak laburrean: 
   

- Susana Sancho. Basauriko Urbi BHIko irakaslea. 20 urtetik gora 

daramatza ikastetxeetan literatura eta euskara irakasten. 

- Fernando Morillo. Euskal idazlea eta sortzailea. 20 urtetik gora 

daramatza eskolaz eskola sormena eta euskara sustatzen. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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PROPOSAMENAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Zer dakigu gure inguruko jendeaz, lagunez? Ezagutzen al ditugu, benetan 

ezagutu, gure hurbilekoak?  

 

Ezagutzen al ditugu, benetan ezagutu, maite gaituztenak, maite ditugunak? 

Asmatzen al dugu ezagutu berri dugun jendearen izaerari dagokionez, edo 

“liluratu” gaitu inoiz “lagunen” batek, eta hainbat “tranpatan” erori gara 

oharkabean? 

 

Badaude hasiera batean garden-itxura izaten duten lagunak, eta gero gaua 

bezain ilunak edo beldurra bezain aldrebesak direnak, otsoak ardi larruz, ardiak 

otso larruz… Edota lagun toxikoak, laguntzat hartzen zaituzten ezagunak, lagun 

bihurtu nahi dituzun ezagunak, ezagun soilik bihurtu nahiko zenituzkeen lagun-

lagunak, laguntasunaz harago eramango zenituzkeen lagunak, behar dituzun 

sasi-lagunak, une batez soilik gozatu dituzun lagunak… 

 

Ez da erraza benetako lagunak izatea. Lagun bakarra izatea altxor hutsa da, 

hainbaten ustez. Hain da zaila, ordea, urrea eta lastoa bereiztea! 

 

Gehienetan, barrua nola, kanpoa hala. Ezinbestekoa dugu geure burua 

“lantzea” besteokin harreman sanoak izateko.  

 

Gida honetan laguntza izango duzu, gazte nahiz heldu, bakarti nahiz 

gizartekoi, laguntasunaren bide malkartsuetan mugitzeko. Oztopoak gainditzeko 

benetako gakoa zuk zeuk duzu eta. Gogoratu beste behin: barrua nola, kanpoa 

hala.  

 

Ezetz esaten ikastea, ezetzak onartzea, barrutik eta barrura zintzo begiratzea, 

zeure burua maitatzea… Hainbat gaitasun landuko ditugu interesgarri bezain 

baliagarri diren jarduera hauetan, zure bizitza altxorrez betetzeko eta altxorrik 

preziatuena, zu zeu, zaintzen ikasteko, eta horrela besteokin hobeto 

erlazionatzeko.  

 

On degizula! 
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ARAZO-EGOERA 

 

Demagun, ikaslearen ikuspegitik:  

Gurasoak kezkatuta daude. Ia ez zara etxetik ateratzen. Sare sozialetan 

denbora gehiegi ematen duzula diote haiek, zure lagunak direla ihardesten duzu 

zeuk. Zenbait lagunekin luzeago egoten zara pantailaren erresuman. Halakoetan, 

zinez zailagoa ziur egotea benetako lagunak diren ala ez. Kontuak kontu, 

bakarrik sentitzen zara azkenaldi honetan.  

 

 

 

ATAZA 

Ikasleek inkesta bat egingo diete inguruan dituzten lagunei. Lagun onak 

detektatzeko inkesta. Lagunek haietaz benetan zer dakiten jakingo duzu.  

 

Inkesta hainbat laguni egin ostean, bideo batean jaso beharko dute 

ondorioztatu dutena eta laguntasunari buruz bideo bat grabatu. Benetako lagun 

batzuk ere bideoan ager litezke haien laguntasunaz berba egiten.  
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JARDUEREN 

SEKUENTZIA 
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1. ZATIA:  

IZARRAK UKITU 
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1. JARDUERA: TZUNDA-TZUNDA 
 

Argi-metraila haren azpian hasi zen guztia. Gogoratzen? Seguru baietz.  

TZUNDA, TZUNDA, TZUNDA.  

Infernuan murgilduta egongo bagina bezala. Baina kolore gehiagorekin. 

Kolore gehiagorekin eta, zer esanik ez, musika. Itotzerainoko musika 

burrunbatsuarekin.  

(9. or.) 

 

Katu-begirada liluragarria zeneukala iruditu zitzaidan. Berde ezin 

erakargarriago batek piztu egiten zizkizun.  

Inguruan, musika.  

TZUNDA, TZUNDA, TZUNDA.  

Musika edo.  

(10. or.) 

 

 
Maider eta Beñaten lehen enkontrua taberna 

batean izan zen. Kanpoko tzunda-tzundak eta 

Beñaten barruko tzunda-tzundak bat egin zuten 

musikaren erritmoan. Gaueko lokal horien zarata 

edonor gor uzteko modukoa bada ere, dantzak eta 

musikak lagundu dezakete lotsa ahultzen, 

elkarrengana hurbilarazten, protagonistei gertatu 

zitzaien moduan.  

 

 

 

ARIKETA 
 

(Ikasleentzako ariketak) 

1. fasea 
 

Beñat eta Maider  kanta bat ari ziren entzuten tabernan hizketan hasi 

zirenean. Hurrengo kantak entzun (nahi bada, letrak ere irakurrita aldi berean 

edo gero), eta ondoren erantzun jarraian diren galderei.  

4-5 lagunez osaturiko taldeetan egin.  

 Zenbakidun buruak egitura kooperatiboa erabili (kantuen ondoren 

zehaztua).  
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Youtubeko lotura: Izarren hautsa (Xabier Lete eta 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. 

 

https://youtu.be/tdk9RvX2zFU
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Youtubeko lotura: A sky full of stars (Coldplay) 

 

 

 

Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars 

I'm gonna give you my heart 

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars 

'Cause you light up the path 

 

I don't care, go on and tear me apart 

I don't care if you do ooh ooh 

'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars 

I think I saw you 

 

'Cause you're a sky, you're a sky full of stars 

Such a heavenly view 

You're such a heavenly view. 

 

 

 

 

Zenbakidun buruak egitura 

 

- Oinarrizko taldeak osatuko dira.  

- Irakasleak zeregin bat emango dio talde bakoitzari. Taldeak bermatu behar 

du kide guztiek badakitela ongi egiten.  

- Ikasgelako ikasleetako bakoitzak zenbaki bat du. Beharrezko denbora igaro 

ondoren, zenbaki bat ausaz aterako du irakasleak. 

- Zenbaki hori duen ikasleak ikaskide guztiei azaldu beharko die zer zeregin 

egin duen.  

- Ongi eginez gero, zoriondu egingo dute irakasleak eta ikasleek. 

 

 

Hausnartzeko galderak: 

 
1. Liburuan agertzen den zer zatirekin lotuko zenuke kantaren mezua? 

Deskribatu liburuaren pasartea.  

2. Zer esaten da izarrei buruz bi abestietan? 

3. Zer sinbolizatuko luke izarrak bi abestietan? 

4. Zergatik ez dio axola estropezu egiteak Cold Playren abestian? 

5. Zer esan nahi du Letek izarren hautsa garela esaten duenean? 

 

https://youtu.be/Xx9fjfxm7ZM
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2. fasea 
 

Irakurri hurrengo zatia eta antzeztu taldeka bertan deskribatzen dena. 

Ikasleek aurreko bi abestiak erabil ditzakete, eta dantza egin, eszena 

antzezten duten bitartean.  

 

 

 

—Bai. Dantza egin nahi dut.  

Dantza, eta nahi zenuen guztia. Edozertarako nengoen prest.  

Dantzara joan ginen, noski.  

Ni, bitartean, disimulatzen. Ez nuen nahi ikusi nintzazun, han, keinuka. Ez 

dakit zergatik, baina ez nuen nahi. Gorputza astintzen nuen bitartean (ezin hari 

dantza deitu), besteei alde egiteko eman nien aditzera. Ni bakean uzteko.  

Orduantxe ikusi nituen koadrilakoak. Orduantxe ikusi ninduten. Keinu 

egin zidan batek, beraiengana hurbiltzeko. Nik ezetz adierazi nion, esku-

imintzio azkar batez. Ibonek, lagun-minenak, segituan antzeman zuen 

zergatia, norbaitekin nengoela igartzean. Nirekin al zeunden galdetu zidan 

keinuka.  

 

(14-15. or.) 
 

 

 

 

3. fasea 
 

Geure musika-adimena neurtuko dugu orain.  

Entzun taldeka hurrengo audioak (taulan dituzue loturak) eta lotu 

entzundako audioak eta izenburua.  

Intuizio-erantzuna izan arren, saiatu azaltzen zergatik aukeratu duzun: 

erritmoa, aurretik entzundakoa, ahotsa, tonua, emozioa…  

Erabili konparatu-kontrastatu pentsamendu-errutina (ikus jarraian). Erratuz 

gero, lasai, zeure musika-sena ari zara garatzen.  
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Konparatu-kontrastatu errutina 
 

- Objektuak aztertu egingo dira, zehazteko zer antzekotasun dituzten. 

- Kontrastatzea zera da: objektuak aurrez aurre jartzea. Edo aldeak 

nabarmenduz, konparatzea.  

- Trebezia hori harturik, eta antolatzaile grafikoaren laguntzarekin, 

beharrezkoa bada irakasleak lagundu egingo dio ikasleari idatziko duenaz 

eraginkortasunez pentsatzen. Ongi idazteko, ezinbestekoa da denbora 

hartzea pentsamenduak antolatzeko.  

- Antolatzaile grafikoen bidez, pentsamenduak antolatzeko eta 

jasotzeko modu bat lortzen da.  

 

 

 

 

Audioak   Izenburuak Kontrastearen ondorioak 

1. audioa   

2. audioa   

3. audioa   

4. audioa   

5. audioa   

 

 

Izenburuak:  

Duo Des Fleurs, Braveheart, Love me, Snow, Forever in love.  

           

  

https://drive.google.com/open?id=1V3sld5gtVxn_ZGp2lCdEvB6tdBbT-ua5
https://drive.google.com/open?id=1vv5BZeNlv-mmppif_tz3t8pj7NxmubGo
https://drive.google.com/open?id=17qap-JNCiYtA5AhsJiYPzVlBOc99N4E9
https://drive.google.com/open?id=1SKGWzm1GlhypfdD5bN0q880F6m0sAYRW
https://drive.google.com/open?id=1u9IP2HDtYmqnWDII_1eNkGKGUtYgwXxY
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

  

 

                 1. JARDUERA:TZUNDA-TZUNDA                                     

                     (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Rolak  eta ahozko ekoizpena taldean adostu ditut.    

-Liburuaren mezuak eta kanten mezua 

kontrastatu eta lotu ditut. 
   

-Kanta-zati batzuk ulertu eta mezua atera dut.    

-Kantei buruzko galderei ondo erantzun diet.    

-Liburuaren zati batzuk ulertu eta antzeztu ditut.    
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Orientabide didaktikoak 

  

1. JARDUERA: TZUNDA-TZUNDA 

 

 

HELBURUAK 

EBALUAZIO-

ADIERAZLEAK 

KONPETENTZIEI LOTUAK 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 

 

-Zenbait ikus-entzunezkoren 

ekoizpena ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait 

motatako komunikazio-

egoerari aurre egiteko.  

  

-Ahoz modu txukunean, 

koherentean eta zuzenean 

espresatzea eta 

interaktuatzea, 

komunikazio-premiari modu 

eraginkorrean erantzuteko.  

  

 

-Musika-pasarteak ulertzea 

eta interpretatzea, nork bere 

esperientziari zentzua emateko 

eta mundua ulertzeko.  

Musikarako konpetentzia.  

 

-Musika testuetatik mezu 

nagusia ateratzea eta ideia 

nagusiak laburbiltzea 

Pentsatzen eta ikasteko 

konpetentzia. 

 

-Nok bere buruaz hausnartu 

eta gero, ahozko testuak 

sortzea eta antzeztea, eta 

besteokin partekatzea.  

Izaten izateko konpetentzia.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia. 

  

 

-Liburuaren mezuak eta 

kanten mezua kontrastatzea 

eta lotzea. 

 

-Kanten zati batzuen 

interpretazio subjektiboa eta 

mezua ateratzea.  

 

-Kantak ulertzea eta galderei 

erantzutea. 

  

-Literatura-zatiak irakurri, 

ulertzea eta antzeztea. 

 

-Rolak eta ahozko ekoizpena 

taldean adostea. 
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Gaia sakontzeko: musika-adimena 
 

Howard Gardner eta haur prodijioak 
 

Howard Gardner-ek zenbait adimen proposatzen (eta jorratzen) ditu. 

Horietako bat, gutxi samar lantzen dena klasean, “musika-adimena” da.  

 
Hona hemen adibide argigarri bat, Howard Gardner-en Multiple Intelligences (Adimen 

anizkoitzak) liburutik moldatua. Argit: Basic Books (1993).  

 

 Yehudi Menuhin biolin-jotzaileari biolina jo aurretik 

ere ageri zitzaion musika-adimena. Gurasoekin San 

Frantziskoko orkestra ikustera joan zen umetan, eta hain 

liluratuta geratu zen, urtebetetzerako biolina eskatu 

baitzien gurasoei. 10 urterekin nazioarteko artista zen 

jada. Horrela ikusita, esan liteke Yehudiren musika-

adimenak lotura biologikoa zuela. Ume prodijioak, dio 

Gardner-ek, horren froga.  

 

Hiru urte zituela, gurasoekin joaten zen Yehudi Menuhin 

San Frantziskoko Orkestrak eskainitako kontzertuak 

entzutera. Louis Persinger-en biolinak liluratu egin zuen 

Yehudi txikia. Erabat liluratu ere. Behin eta berriro eskatu 

zuen biolin bat bere urtebetetzerako, eta ez hori bakarrik: 

Louis Persinger nahi zuen irakasle! Amorerik eman gabe, 

gauza biak lortu zituen azkenean, biolina eta Persinger. Hamar urte zituela, 

nazioarteko ospea irabazia zuen Menuhinek.  

Howard Gardner-ek kontatzen duenez, sekula biolin bat ukitu aurretik ere 

(edota inongo heziketa musikalik izan aurretik ere) moldatu zen Yehudi 

Menuhin biolinistaren musika-adimena. Hiru urterekin izan zuen jada sekulako 

erreakzioa biolinaren aurrean, haren soinuari eta mugimenduari. Eta Yehudiren 

aurrerapena oso bizkorra izan zen, nolabait biologikoki hartarako prest egon 

balitz bezala.  

Gardner-en ustez, halako haur prodijioen existentziak zera adierazten du: 

badagoela lotura biologikoren bat adimen-mota bakoitzaren artean. Badira beste 

multzo berezi batzuk, hala nola haur autistak, gauza direnak musika-tresna bat 

zoragarriro ondo jotzeko, nahiz eta hitz egiteko arazo handiak izan, adibidez. 

Musika-adimenaren eta beste adimenen arteko independentzia adieraziko luke 

horrek.  
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Finean, musikarekiko trebetasuna “adimen” gisa interpretatzen duten datuen 

iturria askotarikoa da. Orokorrean, musikarekiko gaitasunak ez dakar berarekin 

gaitasun intelektualaren aitortzarik, matematikak kasu. Irizpide zabaldu baten 

arabera, baina, horrela behar luke. Definizioz aintzat hartzekoa litzateke, eta 

datuek adierazten dutenez, horren inklusioa enpirikoki arrazoitua legoke.  

 

Harri Aroko gizarteetan, dirudienez, musikak funtzio bateratzailea zuen, oso 

garrantzitsua gainera. Txorien kantuak beste espezieekiko lotura ahalbidetzen 

du. Askotariko kulturetatik eratorritako datuek babesten dute musika gaitasun 

unibertsala delako ideia. Haurren garapenaren inguruko ikerketek iradokitzen 

dutenez, haurtzaroaren lehenengo urteetan gaitasun konputazionala existitzen 

omen da. Hori bai, landu gabekoa.  

 

 

Howard Gardner-i kritika: 10.000 orduak (M. Gladwell) 
 

Gardner-en ikuspegiak baditu kritikoak, noski. Horietako ezagunenetarikoa Malcolm  

Gladwell da. Ikustagun Gladwell-ek zer dioen Outliers (Bikainak) liburuan. Argit: Little, 

Brown and Company (2008).  
 

(Gladwell-en liburutik eta http://www.factoriameeu.com 

webgunetik moldatua). 

 

Gladwell-ek adierazten duenez, zerbaitean benetako 

aditua izateko ezinbestekoa da horren praktikan edo 

ikasketan 10.000 ordu inguru ematea. Beste modu batera 

esanda, 10 ordu astero 20 urtean zehar; 20 ordu astean 10 

urtean zehar; edo 40 ordu astean 5 urtean zehar. Hori horrela, 

ziurrenik bi gogoeta datozkizu burura. Bata, hori guztia 

denbora luzeegia dela. Eta bigarrena, talentu edo 

jeinutasunari esfortzua gailentzen zaiola.   

 

1- Lehenengo baieztapena bertan behera utziko dugu di-

da batean. Ziurrenik, telebista ikusteari edota ezer gutxirako balio duten 

gauzak egiten igarotzen duzun denbora aintzat hartuz, astean 10 ordu 

ateratzeko gai zara. Ez katramilatu “ez dut denborarik” leloarekin. 

Baduzu. Oso sinplea da, zure interesak lehenetsi behar dituzu, besterik 

ez.  

 

2-  Bigarren baieztapenari dagokionez, jeinutzat hartzen ditugunen 

adibideetan oinarritzen bagara, maisuak baino gehiago, pertsona langile 

eta konstanteak zirela jabetuko gara.  

 

Liburuan konstantzia eta esfortzua eredu izan zuten beste pertsona batzuen 

adibideak ere aurkituko dituzue. 
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- Jimi Hendrix, esate baterako. Orduak eta orduak ematen zituen gitarra 

jotzen. Esaten dutenez, instrumentuarekin berarekin egiten zuen lo.  

- Edo Amadeus Mozart. Oso gaztetxoa zela idatzi zituen Mozartek obra 

handiak, baina gaztaroan sortu zituen maisu-lanak.  

 

Liburuan azaltzen den aipua berreskuratuko dugu hemen: “Norbait ona 

denean ez du besterik gabe praktikatzen, ona izateko praktikatzen du”. Horrela 

bada, eta praktikari dagokionez (betiere Gladwell-en esanetan):  

 

 Ordu bat: oinarrizko ezagutza izan dezakegu. 

 10 ordu: oinarrizko kontzeptuen ezagutza zabalagoa izango dugu. 

 100 ordu: maila ertaina eskuratuko dugu. 

 ordu: aditu izateko bidean gaude. 

 10.000 ordu: maisu izan gintezke gaitasun horretan. 

 

Ondorioak 
 

Esandako guztiaren ondoren, 10.000 orduren teoriak zerbaitean maisu 

bihurtzen zaitu? Bai eta ez. 

Baietz esatera ausartuko gara. Izan ere, nahikoa denbora baita ezagutza edo 

teoria barneratzeko, eta ziurrenik praktikan abila izango zara ordurako. Hala ere, 

gure iritzian gaitasunak pisu handiagoa du Gladwellentzat duena baino. 

Interneten nabigatu genuen hainbat ikerketaren peskizan, eta horrela topatu 

genuen Priceton-eko unibertsitateak 2014an metodo horren inguruan egindako 

behaketa. Emaitza, ondoko hau: praktikari modu trinkoan heltzen badiogu 

lan/zeregin bat gauzatzeko garaian, gure errendimendua %12 da. %24, berriz, 

kirol edo joko bat denean eta %4, aldiz, larrialdi bat kudeatzen denean. Zifra oso 

apalak liburuak proposatzen dituen helburuekin alderatuz gero.  

Beraz, argi dago: ekina baldin bazara, hobetuko duzu. Ziur. Alta, denbora 

luzez gitarra bat eskuan izanagatik, gaitasunik izan ezean, ez zara Jimi Hendrix 

izatera iritsiko. Sentitzen dugu.  

 
 

Gaia sakontzeko beste liburu oso interesgarria, hauxe:  “Mastery” 

(Maisutasuna). Robert Greene. Argit: Viking Press (2012). 
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2. JARDUERA: ESPAZIOAN 

BARNA 
 

Eleberrian agertzen den leku garrantzitsua da zeru izartsua. Orion eta 

Pleiadeen istorioa kontatzen dio Beñatek Maiderri izarpean, elkar ezagutzen 

duten lehenengo gauean, eta liburuaren amaieran Beñat Orionekin identifikatzen 

da askotan, Maiderren atzetik ibiltzen denean.  

 

 

 

ARIKETA 
 

(Ikasleentzako ariketak) 

 

1. fasea 

 
Hurrengo pasartean (errutinaren azalpenaren ondoren, 

hondoa urdinez duen horretan) indikatiboko zenbait aditz 

laguntzaile kendu ditugu.  

Irakurketa partekatua binaka/hirunaka egin ostean, bete falta diren aditzak.  

 

 

 

 

 

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.  
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Adibide zehatzago bat:  

Eman dezagun lauko taldeak direla. 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.  

 

 

 

 

Irakurri beharreko testua: 

 

—Pleiadeak. Orion ehiztariak harrapatu nahi omen …zituen. (1) eta 

jainkoek… 

—Harrapatu? Zertarako? —eten zenidan. Ondo baino hobeto imajinatu 

zenuen zertarako. Zure begiradak majo adierazten . .zuen …. . (2).  

—Bueno. Pleiadeak, Greziako mitologia klasikoan, zazpi ahizpa omen 

…ziren……(3) Ez dut gogoratzen zein zuten aita. Erraldoi bat-edo, uste dut. 

Ba, izugarri ederrak omen ziren. Horregatik nahi zituen Orionek.  

—Eta zein da Orion? 

—Beste erraldoi bat, oso ederra omen zena, eta ehiztari ospetsua. Pleiade 

haien atzetik joan …zen…. . (4). Pleiadeek, ordea, ez zuten onartu ehiztariak 

eman zien beroaldia eta alamena. Ezezkoak eman …zizkioten…(5) Orioni 

behin eta berriro. Baina Orion astotzarra baino burugogorragoa zen eta bere 

hartan jarraitu …zuen…. (6), haien atzetik eta atzetik. Zazpi ahizpek, hori 

ikusiz eta ezin ehiztaria gainetik kenduz, jainkoei laguntza eskatu zieten. Ihes 
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egiten lagun ziezaieten. Haiek, jainkoek, zer egingo, eta zazpi ahizpak 

lehendabizi uso eta gero izar bihurtu …zituzten…(7). Edo Izar-talde. Baina 

Orionek ez zuen amore eman.  

—Haien atzetik jarraitu zuen —igarri zenuen.  

—Hala da, bai. Han. —Berriro seinalatu nuen zerua—. Hango haiek dira 

Pleiadeak. Edo Izar-malkoak. Eta ezkerretara dagoena Orion da.  

—Hori? 

—Bai, hiru izar jarraian dauzkana. Gerrikoa du ehiztariak izar hirukote 

hori. Oraindik atzetik ari zaie. Oraindik… eta betiko.  

Une batez hitzik esan gabe egon zinen. Gero niri begira jarri …zinen.. (8). 

Begirada beltz, ilun, sakona izan zen. Zarradagarria.  

—Zeuk ere egingo zenuke? —galdetu zenidan.  

—Egin? Egin zer? 

—Nire atzetik ibili. —Zuzen-zuzen begiratu zenidan berriro—. Betiko.  

 

(26-27. or.) 

 

 

 

2. fasea 
 

4-5 ikasleko taldeetan. Buru-hausgarriak teknika kooperatiboaren bitartez 

7 Pleiadeei buruzko informazioa banatu eta aurkitu beharko dute talde 

bakoitzean.  

Zati bera duten beste taldeetako partaideekin elkartu behar  dute 

(jakintsu-taldeak) eta informazioa osatu beharko dute, jatorrizko taldeetara 

itzultzeko gero.  

Oinarrizko taldean informazioa partekatuko dute beste kideekin.  

Hemen zehaztuago:  
 

 

 

Buru-hausgarriak teknika kooperatiboa 
 

Ikasleak 4-5 kideko talde ez-formal eta heterogeneoetan banatuko dira.  

Aztertu beharreko materiata zatikatu egingo da.  

Taldeko kideetako bakoitzak gaiari buruzko informazioaren zati bat jaso, eta 

ondoren aztertu egingo du (irakaslearengana jo dezake, edota beste iturri 

batzuetara). 

Gaiaren zati bera ikasi duten gainerako taldeetako kideekin «jakintsu-talde» 

bat osatuko da, informazioa trukatzeko, eskemak egiteko edo gaian sakontzeko.  

Amaitzeko, kide bakoitza bere taldera itzuliko da, eta gainerakoei azalduko 

die prestatu duen atala. 
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Pleiadeak Informazioa 

 
Maia 

 

Alzione 

 

 

 
Elektra 

 

 
Merope 
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Taigete 

 

Asterope 

 

 
Zeleno 

 

 

 

 

 

3. fasea 
 

Aurreko jardueretan, eleberriaren ekintzak gertatzen diren bi espazio agertu 

dira jada.  

Adierazi irudi bitartez liburuan agertzen diren beste leku batzuk, eta 

azaldu labur-labur bertan gertatu diren ekintzak.  
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LEKUAK 

 

EKINTZAK 

 
Dantzalekua 

 

 
Zerupea 
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4. fasea 
 

 

Espazio magikoa bisualizazio-jokoa da.  

 

4-5 ikasleko taldeetan.  

 

Talde bateko partaideak gela huts batean 

ibiltzen hasiko dira.  

Irakasleak txaloa jotzen duenean, bertan dagoen 

objektu bat imajinatuko dute. Txandaka, 

deskribatzen hasiko dira, zehaztasun handiz 

deskribatu ere, “ikusten” duten objektua. Bitartean, objektu horrekin 

interakziona dezakete guztiek.  

Bigarren talde bat sar daiteke, eta beste objektu bat deskribatu espazioan.  

Azkenean ikasle guztiek imajinatutako objektuekin antzezpenak sortuko 

dituzte.  

Aurreko ariketako espazioak aukera daitezke.  
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

                 2.JARDUERA:ESPAZIOAN BARNA                                    

                     (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Liburuaren pasarte bat ulertu eta aditzak indikatiboan 

egoki txertatu ditut. 
   

-Liburua irakurri ondoren, espazioak ondo identifikatu 

ditut. 
   

-Liburuaren espazioak irudien bitartez adierazi ditut. 

Baita espazioan gertatutako ekintzak labur kontatu ere. 
   

-Mitologiari buruzko informazioa bilatu, ulertu eta nire 

hitzekin laburtu dut. 
   

-Liburuaren zati batzuk ulertu eta antzeztu ditut 

espazioaren osagai berriak asmatu ondoren. 
   

-Taldean informazioa banatu dut eta ahoz adostu dut 

nire parte hartzea. 
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Orientabide didaktikoak 

2. JARDUERA: ESPAZIOAN BARNA 

 

HELBURUAK 
 

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI LOTUTA 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 

 

-Informazioaren eta 

komunikazioaren teknologiak 

modu autonomoan eta 

kritikoan erabiltzea, 

informazioa lortzeko. 

 

-Hizkuntzaren erabilera-

arauak aplikatzea, hizkuntza 

modu txukunean, koherentean 

eta zuzenean erabiltzea eta 

transferentzia egokiak egitea 

helburu hartuta.  

 

 

- Bai ahoz, bai idatziz, bai 

hitzik gabe ere modu txukun, 

koherentean eta zuzenean 

espresatzea eta 

interaktuatzea, eta horretan, 

errespetua, kooperazioa eta 

espiritu kritikoa hartzea oinarri.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Gero eta autonomia handiagoz 

erabiltzea informazio-teknologiak, 

informazioa bilatzeko, hautatzeko, 

kudeatzeko eta komunikatzeko.  

Modu digitalean komunikatzeko 

konpetentzia.  
 

-Aditzaren erabilera zuzena, 

testuingurura moldatuta.  

Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia. 
  

-Narrazio- eta azalpen-testuak 

ulertzea eta interpretatzea, esanahi 

orokorraz ohartuz, testuaren atalak 

identifikatuz, ideia nagusiak bereiziz 

eta informazio egokia hautatuz. 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia. 
 

- Planifikatu ondoren, idatzizko, 

ahozko eta irudi-testuak sortzea, 

egokitasunez, koherentziaz, kohesioz 

eta zuzentasun txukun batez.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  
 

-Literatura-testuak ulertzea eta 

espazioak identifikatzea. 

Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia.  
 

- Modu aktiboan eta egokian parte 

hartzea ikaskuntzako harremanetan, 

elkarlanerako jarrera positiboarekin.  

Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 

-Narrazio-zati baten 

interpretazioaren ostean, 

indikatiboko aditz 

laguntzaileak kokatzea. 

 

-Eleberriaren espazioak 

identifikatzea. 

 

-Eleberriaren espazioak 

irudi bihurtzea. 

 

-Liburuaren espazioak eta 

gertakariak lotzea. 

 

-Mitologiaz informazioa 

Interneten begiratzea, 

ulertzea eta laburtzea. 

 

-Taldeka lana banatu eta 

emaitza ahoz eta idatziz 

adostea. 
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Gaia sakontzeko: Bisualizazioa eta 

adimen bisual-espaziala 
 

Liburu honetatik moldatua: Mastery (Maisutasuna). Robert Greene. Argit: Viking 

Press (2012). 
 

Bisualizazioaren indarra 

 

Jacques Hadamard matematikari handiarekin bat eginez, matematikari 

gehienek irudien bitartez pentsatzen dute. Hau da, ebatzi nahi duten teoremaren 

baliokide bisuala eraikitzen dute. Michael Faraday pentsalaria dugu horren 

adibide garbia. Izan ere, indar-lerro elektromagnetikoen ideia garatu zuenean, 

XX. mendeko eremu-teoriei aurre hartuz, lehenik eta behin irudimenean ikusi 

zituen, literalki ikusi ere, haien inguruan idazten hasi aurretik.  

Elementuen taula periodikoaren egitura amets batean bururatu zitzaion 

Dimitri Mendeléyev kimikariari. Hartan, elementuak ordenatuta ikusi zituen 

eskema mental baten bitartez. Irudietan oinarritu ziren 

pentsalarien zerrenda luzea da, zinez.  

Agian ezagunena Albert Einstein izanen da. Honela 

idatzi zuen Einsteinek berak: “Nire mekanismo mentalean 

ez dute funtziorik hizkuntzaren hitzek, ez idaztean, ez hitz 

egitean ere. Pentsamenduaren elementu gisa funtzionatzen 

duten entitate psikikoak zenbait zeinu edo irudi dira, 

batzuk beste batzuk baino argiagoak. Eta horiek 

erreproduzitu daitezke, nahiz konbinatu nahieran”.  

Beste asmatzaile batzuek (hala nola Thomas Edison-

ek eta Henry Ford-ek) irudiekin lan egin eta pentsatzeaz 

gain, hiru dimentsiotako ereduekin ere lan egiten zuten. 

Nikola Tesla ingeniari elektriko eta mekaniko handiak 

makina bat irudika zezakeen piezarik txikieneraino, eta ondoren, ikusitako hura 

errealitate bihurtzen zuen bere asmakuntzen bitartez.  

Zergatik itzuli gara, berriz ere, pentsamenduaren forma bisualera? 

Beharbada, giza-memoria praktikoa mugatua delako. Gure buruak zenbait 

informazio-unitate jaso ditzake aldi berean, irudi baten bitartez; aldi berean, 

ordea, gauza asko imajina ditzakegu begiratu bakar batean. Zurrunak eta 

inpertsonalak izan daitezkeen hitzak ez bezala, bisualizazio bat guk sortu dugun 
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zerbait da. Irudi bat momentuko beharrizanetara egokitzen da, eta ideia bat gara 

dezake modu arinagoan eta errealagoan, hitzak soilik erabiltzen ditugunean 

baino. Munduari zentzua emateko imajinak erabiltzea gure inteligentzia forma 

primitiboena da, eta horrek aurrerago hitzez osatu edo garatu daitezkeen ideiei 

bide ematen die. Hitzak abstraktuak ere badira. Irudi edo eredu batek, ordea, 

gure ideiari zehaztasuna ematen dio atoan, eta horrek, aldi berean, gure 

zentzumenekin gauzak ikusi eta sentitzeko beharra asetzen du.  

Modu horretan pentsatzea natural egiten ez bazaigu ere, diagramak eta 

modeloak erabiltzea oso baliagarria izan 

daiteke prozesu kreatiboan. Darwin 

orokorrean ez zen pentsalari bisuala, baina 

bere ikerketaren hastapenetan eboluzioaren 

teoria irudikatzeko imajina batekin egin zuen 

topo: adar irregularreko zuhaitz bat, hain 

zuzen ere. Esanahi zehatza zuen irudi hark, 

bizitza hazi batetik hasten baita, zuhaitzeko 

adar batzuk hil egiten dira, eta beste batzuek hazten jarraitzen dute, eta ernetzen. 

Zuhaitz hura liburuxka batean marraztu zuen. Irudi hori bereziki erabilgarria 

suertatu zitzaion Darwini, eta behin eta berriz jotzen zuen harengana. James D. 

Watson eta Francis Crick biologo molekularrek hiru dimentsioko ADN-aren 

eredua sortu zuten, hari aldaketak egin ahal izateko. Eredu horrek funtzio 

azpimarragarria izan zuen ADN-aren aurkikuntzan eta haren deskribapenean.  

 

Bere karreraren hastapenean, Michael Faradayk marrazketa- eta pintura-

eskolak hartu zituen, hitzaldi batzuetako saiakuntzak irudikatu ahal izateko. Eta 

zera aurkitu: marrazteak hainbat modutan pentsatzen laguntzen ziola. Gure oso 

baitan dagoen harreman-mota da esku-garunarena. Zerbait zirriborratu nahi 

dugunean, oso gertutik behatu behar dugu horixe, hatzen bitartez sentituz 

objektua, hari forma edo bizitza emateko. Egiteko modu hori aurrera eramanez 

gero, irudi-terminoetan pentsatzeari bide eman diezaiokegu eta etengabeko 

hitzen jardunaz aska dezakegu geure burua. Leonardo da Vinci-rentzat, adibidez, 

marraztea eta pentsatzea bat ziren.  

Egun batean, Johann Wolfgang von Goethe idazle eta jakintsuak Friedrich 

Schiller idazle alemaniar handiaren prozesu kreatiboaren inguruko aurkikuntza 

bat egin zuen. Harengana bisitan joan zelarik, laguna etxean ez zela adierazi 

zioten, eta laster izango zela bueltan. Horrela, Goethek itxarotea erabaki zuen, 

eta lagunaren idazmahaian eseri zen. Bat-batean zorabiatuta sentitu zen. 

Leihorantz gerturatzen bazen, ordea, sentsazio horiek guztiak desagertu egiten 
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ziren. Itsumustuan ohartu zen idazmahaiko kaxoi batetik usain arrotz eta 

nazkagarri bat ateratzen zela. Zabaldu zuenean, harrituta geratu zen: kaxoia 

sagar ustelez betea zegoen, haietariko batzuk deskonposaketa prozesu 

aurreratuan. Schiller-en emaztea gelara sartu zenean, sagarrengatik eta 

kiratsagatik galdegin zion Goethek. Emazteak azaldu zionez, Schiller bera zen 

aldiro-aldiro kaxoietan sagarrak ipintzen zituena, senarrari usain hura zinez 

gustatzen baitzitzaion. Konturatua omen zen usain hura arnastean bere lana 

kreatiboagoa zela. 

 

Adimen bisual-espaziala 

Liburu honetatik moldatua: Multiple Intelligences (Adimen anizkoitzak). Howard 

Gardner. Argit: Basic Books (1993). 

 

Karolina uharteetako Hegoaldeko Itsasoetan nabigatzeko ez da tresnarik 

behar. Izarren kokapena (hainbat irlatatik 

ikusten diren moduan), eskema klimatikoak eta 

uraren kolorea dira argibide bakarrak. Ibilbide 

bakoitza segmentu-sorta batez osatzen da, eta 

segmentu bakoitzaren barruan izarrek duten 

posizioa zein den aintzat hartzen du 

nabigatzaileak. Benetako bidaian zehar, izar 

jakin baten azpitik pasatzen den bakoitzean, 

erreferentzia-irla irudikatu behar du mentalki 

nabigatzaileak, eta hura oinarri hartuta, gauzatutako segmentu-kopurua 

kalkulatzen du, geratzen zaion bidaia-zatia edota hartu beharreko edozein 

norabide-aldaketa. Nabigatzaileak bidaian zehar ezin ditu uharteak ikusi. Horren 

ordez, haien posizioak proiektatzen ditu bidaiaren bere “buru-mapan”. 

Espazioari dagozkion problemen ebazpenak nabigazioan aplikatzen dira, 

edota notazio-sistema gisa mapak erabiltzean. Beste mota bateko espazio-

ariketen ebazpena objektu bat beste angelu batetik begiratzean gertatzen da, 

edota xake jokoan. Arte bisualek ere inteligentzia-mota horixe erabiltzen dute: 

bisual-espaziala.  

Neurona-ikerketetatik eratorritako frogak argiak eta konbentzitzen dutenak 

dira. Horrela, ezker-hemisferioa, eboluzioan zehar, pertsona eskuinen kalkulu 

linguistikoen gune gisa hautatua izan den legez, eskuin-hemisferioa kalkulu 

espazialaren erdigunea dela ikus dezakegu. Eskuin atzealdeko lesioek kalteak 

eragiten dituzte orientatzeko gaitasunean, aurpegiak ezagutzeko, edo eszenak 

edo detaile txikiez jabetzeko gaitasunean.  
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Eskuin-hemisferioko guneetan min espezifikoa duten pazienteek estrategia 

linguistikoekin konpentsatzen saiatuko dira haien ezintasun espazialak. Zeregin 

edo ariketa bat ebazteko ahaleginean, ozen arrazoituko eta inoiz soluzioak ere 

asmatuko dituzte. Alta, estrategia ez-espazial horiek nekez izaten dute 

arrakastarik.  

Inteligentzia espazialaren eta pertzepzio bisualaren arteko aldea zein den 

garbi azaltzen dute itsuek. Itsu batek metodo ez-zuzen 

baten bitartez antzeman ditzake formak. Objektu 

batetik eskua pasatzen duenean, mugimenduak iraun 

duen luze-laburra neurtzen du, eta objektuaren neurria 

atzematen du. Pertsona itsu batentzat, ukipenean 

oinarritutako sistema (pertzepziozko modalitatea) 

ikusten duen pertsona batentzat ikusmenean 

oinarritzen den sistemaren parekoa da. Itsuen 

arrazonamendu espazialaren eta pertsona gorren 

arrazonamendu linguistikoaren analogia nabarmena 

da.  

Artista bisualen artean, haur prodijio gutxi daude. 

Baina badira “jakintsu tentelak”. Nadia izeneko neska 

txiki baten modukoak, adibidez.  Nadiak 4 urte zituen 

eta sakoneko autismoa. Ez zen hitz egiteko gauza, baina fintasunez eta 

zehaztasunez beteriko marrazki oso garatuak egiteko gauza zen.  
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3. JARDUERA: PER-SONA 
 

Teoria zabaldu batek dioenez, pertsona hitza (eta 

geroagoko pertsonaia) latinetik dator: personare 

hitzetik, zehazki. “Durundatu” esanahia zuen 

(antzerkiko maskaren bitartez ahotsa aldatzen zenean 

egiten zen “durunda”).  

Beste teoria baten arabera, pertsona hitzak 

Greziako prosopon hitza zuen oinarri, eta aurpegia 

edo maskara esan nahi zuen.  

 

Batak nahi besteak leku berera garamate. 

Greziako antzerkian erabilitako maskarak ziren 

pertsonak. Maskarek zuloak zituzten begietan eta ahoan. Aho-irekiguneak 

sakontasun eta oihartzun handiagoa ematen zion ahotsari, eta horrela askoz 

hobeto entzuten zen antzezlana mikrofonorik ez zen garaian. Horrelaxe sortu 

ziren pertsonaiak maskarak eramaten zituzten antzezleak ziren (gai horretaz 

gehiago atal honen amaieran, “Gaia sakontzeko” puntuan).  

 

Azter ditzagun liburu honetako pertsonaiak.  

 

 

 

ARIKETA 
(Ikasleentzako ariketak) 

 

1. fasea 
 

Hurrengo zatietan hainbat pertsonaiaren karakterizazio zuzena agertzen da. 

Hau da, pertsonaien ezaugarriak narratzailearen edo beste pertsonaia batzuen 

hitzetan agertzen dira. Maider eta Jaione modu horretan agertzen dira 

deskribatuak.  

Irakurri testuak taldeka.  

 

Irakurketa partekatua bikoteka (Irakurketa partekatua dinamika 2. jardueran 

dago zehaztua).  

Erantzunak testuan bertan dira, gorriz.  
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Baietz esan zenidan begiradaz, bat zentozela. Diskoteka-argiez blaituriko 

begirada izan zen zurea, txinpartez eta etsipenez josia.  

Beldur izan nintzen une batez. Zure begirada ezaguna egin zitzaidan. Beti 

sorrarazi dit halako barne-mina izoztutako bihotza dutenen amildegi-munduan 

mugitzeak.  

(19 or.) 

 

  Maiderren deskribapena, Beñaten ahotik. 

 

         **** 

 

Galtza estuak zenituen, elastiko estua, irribarrea zabal-zabala; ile argi eta 

luze-nahasia, eta begiak berde argiak (a ze begirada! Non demontre lortu 

zenituen horrelako katu-begiak?). Dios, benetan ederra zeunden.  

 

 (22 or.) 

 

Maiderren deskribapena, Beñaten ahotik. 

 

        **** 

—Beste neska batekin ari bazara, bakean utziko zaitut.  

—Bestela ez? —Barre egiten ahalegindu nintzen, egoera arintzeko. Uste 

dut ez nuela lortu.  

—Zeuk eskatzen badidazu. Harekin ari zara? 

Tortura amaitzea erabaki nuen.  

—Ez. Ez naiz neska harekin irteten ari. Ez harekin ez beste inorekin. 

Gustura? 

Irribarre pikaroa egin zuen Jaionek.  

—Bai. Egia esan bai. Aukerak ditudala esan nahi du horrek. Eta gainera 

pozten naiz: ez zitzaidan neska hura gustatu.  

—Zergatik? 

—Ez dakit. Baina ez zitzaidan gustatu.  

Pasieran-pasieran herria amaitu zitzaigun. Buelta hartu genuen. 

 

(49 or.) 

 

  Maiderren deskribapena, Jaioneren ahotik.  

                    **** 

Nik, nola ez, baietz. Neanderthal gogorrenaren begiradarekin. Hotza eta 

harroa. Ez nuen beste irtenbiderik ikusi, gezurra besterik.  

—Noski. Bai noski! —Sobera nekiela adieraziz bezala.  

—Ez duk neska txarra.  

—Ez. Ez.  
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—Pixka bat sinetsita zeukak. Hori bakarrik.  

—Ja. Hori bakarrik.  

Goizera arte egon ginen Urko eta biok. Ez nuen denbora puska batean 

berriro ikusi.  

(62. or.) 

 

  Maiderren deskribapena, Urkoren ahotik. 

                                 **** 

 

Jaione txikia eta bizia da. Ile beltzaran luzea du, begi bel-beltzak eta oso 

aurpegi polita. Batzuetan hautsi egin daitekeela ematen du, baina dirudiena 

baino gogorragoa da. Joño, badakit. Beharbada gogoratuko duzu: bazen ba 

neska bat gerriko gisa burdinazko kateak erabiltzen zituena? Uste dut inoiz 

aipatu zenuela (kritikatzeko, nola ez). Oso era xelebrean janzten zela-eta. Ba, 

huraxe da Jaione. Ikaragarri gustatzen zitzaidan. Poz ederra hartu nuen ohartu 

nintzenean hasierako lan hura zela-eta ordu batzuez batera egon behar 

genuela. Gero… gero ez dakit zer gertatu zen. Jaione oso gustura zegoen 

nirekin.  

(16. or.) 

Jaioneren deskribapena, Beñaten ahotik. 

 

 

Aldiz, Beñat gehiago ezagutzen dugu bere pentsamendu, hausnarketa eta 

akzioen bitartez. Alegia, zeharka karakterizatuta dago. Ikustagun:  

 

—Ni neu saltzen naiz —Burua makurtuta daukan txakurraren modura 

esan nuen ia. Ez umiliaturik, nazkaturik baizik. Zure arbuioa denbora kontua 

baino ezin zen izan—. Debalde kasik. Zu zarelako.  

Barre egin zenuen.  

(11. or.) 

 

  Beñaten deskribapena, bere pentsamenduen bidez.  

 

                      **** 

Ibonek laguntzen zidan horretan. Ibon gogoratzen? Bai, diskotekan 

keinuka jardun zitzaidan lagun hura. Hark eta biok antzeko zaletasunak 

ditugu: neskak eta ordenagailuak. Orduak eta orduak igarotzen ditugu 

honetaz eta horretaz mintzatzen. Ibon neska balitz… Broma da!  

(37. or.) 

 

  Ibonen deskribapena, Beñaten pentsamenduen bidez. 
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                      **** 

Menperaturik nindukazun.  

Menperaturik, bai. Gainera, ez nintzen zurekin eroso sentitzen. Barnean, 

neure artean, zergatien bila ari nintzen oraindik: zergatik ote zenbiltzan 

nirekin; zergatik ez nintzen fio.  

—Zergatik zaude nirekin? —galdetu nizun hainbatetan. Hainbestetan.  

(83. or.) 

 

Maiderren deskribapena, Beñaten pentsamenduen bidez.  

 

                     **** 

Ez nekien. Humphrey Bogartez gogoratu nintzen beste behin. Zer egingo 

luke Bogartek nire lekuan? Hara joan eta tipoa akabatu? Zeu akabatu? Biak? 

Bere (neure) burua? Handik mespretxuz alde egin? Azkena, seguruenik. Ezer 

esan gabe, ordea? 

Ideia bat izan nuen.  

(92. or.) 

 

      Beñaten deskribapena, bere pentsamenduen bidez.  

 

 

2. fasea: rol-jokoa 
 

Rol-jokoak ez dira eztabaida sinpleak. Ezaugarri bereziak dituzte, ikasle 

bakoitzak paper jakin bat hartu behar duelako, eta ondorioz, ados egon nahiz ez, 

dagozkion erabakiak ere hartu beharko dituelako. Rol bakoitza txartel batean 

irudikatzen da, irudi batekin eta pertsonaiaren gaitasunen eta trebezien 

deskribapenarekin.  

Orain, bete hurrengo txartelak (taula gorrixketan daudenak), pertsonaiei 

buruz atera den informazioarekin.  

Erabili Orri birakaria egitura (ikus jarraian).  

Argazki bat ere erantsi ahal diozue, adibidean bezala.  

 

 
 

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.  
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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.  

 

 

 

IBON      Nor: Beñaten lagun mina. 

                Zaletasunak: ordenagailuak. 

Ezaugarriak: lagun ona, errealista, aholku onak ematen 

ditu, umoretsua. 

 

MAIDER       Nor: Beñaten neska-laguna. 

Zaletasunak: ordenagailuak. 

Ezaugarriak: hotza, erakargarria, ederra. 

BEÑAT         Nor: Maiderren mutil-laguna. 

                      Zaletasunak:ordenagailuak, izarrak.  

                      Ezaugarriak: zintzoa, azkarra, inozoa. 

 

JAIONE         Nor: Beñaten laguna.  

                       Zaletasunak: matematikazalea. 

                       Ezaugarriak: berezia, bizia. 
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3. fasea 
 

Txartelak bete ostean, lauko taldeetan has daitezte ahoz antzezten, 

bakoitzaren rolaren arabera.  

Egoera hauxe da:  

 

Beñat eta Maider ez daude jada elkarrekin. Ibon, Jaione eta Beñat 

kontzertu batera joan dira. Han, Maider ikusi dute. Maider bakarrik dago, 

eta hurbiltzen ari zaie.  

 

 

4. fasea 
 

Begiratu jardueraren hasieran agertzen diren maskarak. Ikusten denez, 

greziarrek komedian eta tragedian askotariko maskarak erabiltzen zituzten. 

Horietako zer maskara jarriko zeniokete antzeztu duzuen rol-jokoan 

pertsonaia bakoitzari? (4 dira, gogoratu).  

Azaldu zergatik.  

Egindako antzezpenak komediaren, tragediaren edo tragikomediaren 

antza du? 
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

3.JARDUERA:PER-SONA 

   (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Pertsonaien karakterizazio zuzena eta zeharkakoa  

antzematen ditut  testuetan.                    

   

-Pertsonaiak iruditan islatzeko gai naiz liburuaren 

deskribapenetan oinarrituta. 
   

-Testuetatik pertsonaien ezaugarriak ondorioztatzen ditut 

eta idatziz zehazten dut. 
   

-Pertsonaien rolak zehaztu ondoren, egoera bat antzezteko 

gai naiz. 
   

-Taldean lana banatu eta parte hartzea adosten dut.    
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Orientabide didaktikoak 

 

3. JARDUERA: PER-SONA 

HELBURUAK EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- 

EDO JARRERA-

EDUKIAK 

 

-Hizkuntzaren zenbait erabilera-

eremutan sortutako literatura-

testuak ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre 

egiteko.  

 

-Hizkuntzaren erabilera-

arauak aplikatzea, hizkuntza 

modu txukunean, koherentean eta 

zuzenean erabiltzea eta 

transferentzia egokiak egitea 

helburu hartuta.  

 

-Irudien bitartez modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea, eta horretan, 

errespetua, kooperazioa eta 

espiritu kritikoa hartzea oinarri.  

  

  

  

  

  

-Eleberriaren pasarteak ulertzea eta 

interpretatzea, esanahi orokorraz 

ohartuz, testuaren atalak identifikatuz, 

ideia nagusiak bereiziz eta informazio 

egokia hautatuz.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Deskribapen-testuez eta haien 

erabilera-arauez gogoeta egitea, 

testuak, esaldiak eta hitzak konparatuz 

eta eraldatuz.  

Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia.  

 

-Deskribapen-testu bat irudien 

bitartez irudikatzea komunikazio-

egoera kontuan hartuz, egokitasun, 

koherentzia, kohesio eta zuzentasun 

txukun batez.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

Arte plastikoetarako konpetentzia.  

Literatura-komunikaziorako 

konpetentzia.  

 

- Modu aktiboan eta egokian parte 

hartzea ikaskuntzako harremanetan, 

elkarlanerako jarrera positiboarekin.  

Elkarbizitzarako konpetentzia. 

 

-Pertsonaien 

karakterizazio zuzena eta 

zeharkakoa antzematea.  

  

-Pertsonaiak iruditan 

islatzea. 

 

-Testuetatik pertsonaien 

ezaugarriak 

ondorioztatzea. 

 

-Pertsonaiak rolen 

arabera antzeztea. 

  

-Taldeka elkarlana eta 

parte-hartzea adostea. 
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Gaia sakontzeko: antzerkiaren sorreraz eta 

rol-jokoez 
 

 (https://www.curiosfera.com web-etik moldatua) 

Zer da antzerkia? Antzerkiaren historia eta sorburua 

 

Antzina-antzinatik giza zibilizazioaren bide-lagun izan den ikuskizun-mota 

da antzerkia. Guztien gustuko izan den errepresentazio artistikoa, hain zuzen, 

askotariko barietateetan. 

 

Geure buruari galdetzen badiogu antzerkia zer 

den, jakin behar dugu “teatro” hitzaren jatorria 

theatrón hitz grekoa dela (θέατρον). Euskarara 

itzuliko bagenu, honela definituko genuke: 

kontenplaziorako lekua. 

Arte eszenikoen osagaietako bat da antzerkia, 

eta emanaldiari hertsiki loturik dago. Haren 

garapenean, antzezleek istorio bat antzezten dute, 

publikoaren aurrean, hitzaren, kantuaren, keinuen, musikaren, eszenografiaren 

eta soinuen bitartez.  

Modu bertsuan, teatro hitzaren kontzeptua erabiltzen da antzezteko idazten 

diren testuen eta obra literarioen generoa ere izendatzeko, eta gero ikusleen 

aurrean zuzenean antzeztu daitezke, edo grabazio baten bitartez ikusi, edota 

telebista bitartez.  

Teatro gisa ezagutzen dira, halaber, tradizioz, antzerkiak antzezten diren 

eraikin edo instalazioak. Eremu horretan daude ballet-a, opera, bakarrizketak 

edota pantomimak. 

 

 

Antzerkiaren jatorria 

Ikerketa gehienak ados dira esaterakoan antzerkiaren lehenengo zantzuak 

ehizaren inguruko zeremonietan eta erritu primitiboetan daudela. Era berean, 

uzta-bilketaren ondoren, esker-errituak egiten ziren musikarekin, kantuekin eta 

dantzekin.  
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Erritu horietako gehienak ikuskizun hutsa izatera pasa ziren, eta haietan 

espiritualtasun handia adierazten zen, eta jainkoak gurtzen ziren. Mota horretako 

adierazpen liturgikoak edo sakratuak ezinbesteko elementuak dira antzerkiaren 

sorreran zibilizazio guztietan.  

Orain dela milaka urte, Mesopotamian eta Afrikan baziren mimikarako, 

soinurako nahiz erritmoentzako zentzumena garatuta zuten herrixka zein tribuak. 

Animaliak imitatzeko gaitasun handia zuten, eta beren ehizaldien inguruko 

istorioak kontatzeko abildadea.  

Gauetan, suaren inguruan, istorio harrigarriak kontatzen ziren, eta 

denboraren poderioz danbor-soinuez, abestiez eta mozorroez hornitu ziren. 

Antzeko zerbait gertatu zen ospakizun eta erritu erlijiosoekin: azkenean, 

benetako ikuskizunak izatera iritsi ziren.  

Alta, historialariek zalantza dute: aipaturiko praktika horiek antzerkia dira? 

Izan ere, gehienetan kutsu erlijioso handia zuten.  

 

Praktika horiek teatro gisa aintzat hartu ezin badira ere, onartu dezakegu 

antzerkiaren jatorriaren lehenengo zantzuak direla.  

Hori esanda, non jaio zen antzerkia? Nork asmatu zuen? Antzinako Grezian 

jaio zen, Kristo aurreko V. eta VI. mende artean. Zehazkiago esanda, Atenasen. 

Atenasko hiritarrek zeremoniak antolatzen zituzten Dionisos landaretzaren 

eta ardoaren jainkoaren omenez. Erritu horiek teatro bilakatu arte eboluzionatu 

zuten, eta horrela bilakatu ziren greziar gizartearen aurrerapen kulturalik 

handiena. Hiri eta kolonia berri bakoitzean, ezinbesteko bihurtu zen 

antzerkiarentzat eraikin bat eraikitzea.  

 

Pertsona den maskaraz hausnartzeko 

 

Liburu honetatik moldatua: Ronin. Carmelo Ríos. Argit: Obelisco. 

(2000).  

 

Antzinako erromatar antzezleek PER-SONA (itxura eman) 

izeneko maskara eramaten zuten soinean. Bestelako itxura 

ematen zion hark pertsonari, eta ahotsa eraldatzen zion. Hitz 

horretatik dator, hain zuzen, pertsonalitate terminoa. Antzinateko jakintsuek 

bazekiten jakin nortasuna maskara bat dela. Gaur egungo gizarteak, eta hura 

oinarri duen hezkuntza-ereduak, buruzaletasuna goratzen dute, eta azken hori 
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icebergaren erpina besterik ez da. Bidegabekeria handienen iturburua da gure 

hemisferioan hain errotuta dagoen kontzeptu hori: bidegabekeria, tirania, 

nazioarteko guda edo eta norbanakoaren sufrimendu nahiz kolektiboarena. 

Urguiluaren izenean hamaika ankerkeria burutu dira; hilketa amaigabeak 

hamaika aitzakiapean. 

Maskara hori, beste askoren zatiekin osatzen duguna, gure parte izatera 

iristen da, izan ere, gure banitate, beldur eta norberekoitasun nahiz desirak 

elkartzen ditu. Zenbaitetan, maskarak aurpegiarekin bat egiten du, azalarekin 

batera desegiten da, eta nahiz eta bakarrik egon, erabiltzen jarraitzen dugu. 

Maskara gara. Orduan,  beranduegi da edo maskara kentzeak eragiten duen 

ahaleginak sortzen duen sufrimendu pertsonala gehiegizkoa da.  

Hausnarketa gutxiko iritziak, errealitatearen kontzeptu zurrun edo faltsutuak, 

gehienetan gure behar egozentrikoei men eginez, klixe deformatuak, usteetan eta 

ez egitateetan oinarritutako aurreiritziak… Horiek, horiek guztiek, heziketaren 

ondorio edo emaitza dira. Azkenean, hori guztia gizakia etxekotzeko ahalegina 

besterik ez da. A zer paradoxa, sozialki pertsona bat heldutasunera iritsi dela 

esaten da kontsumo gizarteko estimuluei erantzuten dakienean, gehiengoaren 

egiteko moduetara egokitu denean, haren bizitza merkantilismoaren erritmora 

moldatu denean, eta haren irizpide pertsonala kolektibo inkontzientearen 

estandarretan oinarritzen denean.  

 

Rol-joko hezigarria: nola garatu ikasgelan? 
 

(https://www.educaciontrespuntocero.com web-etik moldatua)  

 

Rol-jokoa antzerki txiki bat bezalakoa da. Jokalari bakoitzak 

paper bat antzezten du, eta joko-zuzendari bat dago guztia 

zuzentzen. Mekanika horri jarraiki, hezkuntzan rol-joko bat nola 

garatu planteatuko dizugu, irakasle, eta emaitza gisa makina bat 

onura jasoko duzu ikasketa nahiz formazio mailan.  

 

Talde txikietan hobe 

 

Joko horrek duen muga handienetarikoa talde bakoitzeko 

parte-hartzaile kopurua da. Batez ere, adin txikienetako ikas-

geletan. Egun, irakaslearen egunerokoaren parte da 20 eta 30 lagun 

inguruko taldeak kudeatzea. Halako kopuruak, baina, parte-
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hartzaile gehiegi dira rol-joko partida “egoki” baterako. Aproposena, talde 

txikiak osatzea litzateke, gehienik ere 4-5 pertsona artekoak. Horrela, 

guztiek izango lukete bere lekua partidan zehar.  

Hasteko, ondo legoke froga txiki bat egitea talde mugatu batekin. Batez ere, 

lehenbiziko partidatan. Aurrerago, “makro”-partida bat egin dezakezu gelakide 

guztiekin. Edo are hobeto, askotariko partidak antola ditzakezu. Hots, rol-joko 

partidarako talde txiki bat baino gehiago osatuz. Horrela, talde bakoitzeko joko-

zuzendari bana hauta dezakezu, eta jokalariei bere egitekoa zehaztu. Zure 

irizpideen arabera bideratu egitekoen banaketa.  

 

Abentura aurkeztu 

 

Rol-partida bat abentura bat da, ez 

besterik, eta zuk nahi duzun testuingurua izan 

dezake. Horrela esanda, zirraragarria, ezta? 

Fikzio-egoera bat izan daiteke, edo erreala, 

gertakizun historikoetan oinarritua edo erabat 

asmatutako pasadizo baten gainean eraikitako 

istorioa. Joko-zuzendariaren lana izango da 

jokoari gaia eta neurria ezartzea, eta horren 

ardura, hasiera batean, irakaslearena izango da.  

 

Egin beharrekoa: joko bat aukeratu (ehunka daude, esaterako, RPGGek 

zerrenda luzea du, ingelesez bada ere), arauak ikasi eta barneratu, eta ongi baino 

hobeto irakurri guztiek azalpenetan froga gisa dakarten abentura-adibidea. 

 

Garrantzitsua da argumentua eta testuinguruaren zati handiena idatzita 

izatea. Horrek barne hartzen ditu zer egingo den, inguruaren deskribapena, beste 

pertsonaiena (ez jokalariena) eta baita balizko elkarrizketak ere. Guztia paper 

batean idatziz jartzen saia zaitez, eta guztia lotzen duen ardatz nagusi bat egon 

dadin ziurtatu. Azkenik, minutu gutxi irauten duten abenturekin hasi, aurrerago 

luzeagoak egiteko tartea izango da eta.  

  

https://rpggeek.com/browse/rpggenre
https://rpggeek.com/browse/rpggenre
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Rol-jokoetan eskarmentudunik ezagutzen duzu? Harekin 

hitz egin 

 
Rola ekintza berezi xamarra da. Beraz, oso gomendagarria izaten da 

eskarmentudun jendearekin aurrez hitz egitea. Aukerarik bada, noski. Pertsona 

horiengana jo dezakezu aholku eske. Izan ere, badakite nola funtzionatzen duen 

guztiak, zer egin eta nola. Ez da batere erraza zerotik hastea.  

 

Galde iezaiozu eta berak ere gidatuko eta proposatuko dizkizu hainbat 

egoera eta aukera. Horretaz gain, on-line komunitate bat topatuz gero, hartan  

trikimailuen berri izan dezakezu, edo haiengatik galdetu. Alta, aintzat izan 

helduentzako rol-jokoa zertxobait desberdina dela haurren rol-jokotik. 

Lehenengoan, gozamenaren bila goaz. Bigarrenean, aldiz, formazio-ekintza bat 

da gehiago. Eskola giroan, zerbait berria ikastea izan behar luke, gutxienez, 

helburuetako batek. Beraz, ez du edozein rol-partidak balio.  

 

 

Ikasleei zer egingo duzuen azaldu 

 
Gerta liteke zuk gauzak garbi izatea, baina inoiz rol-joko batean parte hartu 

ez duen haur bat galduta egongo da. Ezinbestekoa da ekintzaren nondik 

norakoak argi eta garbi azaltzea, eta behar duen denbora eskaintzea. Hau da, 

dagokion papera antzeztu behar duela, tokatu zaion pertsonaiaren arabera jokatu 

behar duela eta helburu zehatz bat bete behar duela. Pazientzia handia izan behar 

duzu eta partida egokitutako adin-taldera moldatu behar duzu.  

Jokalariek argi izan behar dute, bestetik, zein den joko-zuzendariaren 

egitekoa, horrek aginduko baitu partidan zehar. Zure erabakiak onartu beharko 

dituzte, esandakoak aditu eta ulertu. Zuk, zuzendari gisa, haria galdu dutela 

ikusten baduzu edo zer egin ez dakitela daudela, gidatu egin beharko dituzu; 

misioa garatzen eta helburua lortzen lagundu behar diezu. Gogoratu, jokoa da. 

Beraz, abentura bukatzea da ederrena, ez frustraziora heltzea.  
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Goazen abenturara! 
 

Zure gidoia horixe izango da, gutxi gorabeherakoa besterik ez. Gogoan izan 

jokoa aurrera doan heinean abentura berriro asmatu beharko duzula, eta 

pertsonaiek ere egoera horietara moldatu beharko dutela. Ziurrenik ez da ia ezer 

aterako pentsatu moduan.  

Ez itxi aterik, eta jokalariak, esate baterako, aurreikusitakotik ateratzen 

badira, jarraitu. Ea noraino heltzen diren. Hori bai, aurretik pentsatua 

zenuenaren ildotik segituz, noski, gehiegi desbideratu gabe. Uzten badira, 

berbideratu egin ditzakezu, esaterako “pareta” bat eraikiz, buelta eman dezaten. 

 

Eta jarraitzeko… 
 

Onartzen dugu, rol-jokoen mundua zinez konplexua izan daiteke, baina 

hezkuntza-mundurako geroz eta baliotsuago dela uste dugu. Irudimena lantzeko 

balio du, kreatibitatea, hizkuntzarako gaitasuna sustatzen du, ulermenarena, 

arazoak soluzionatzekoa, kalkulu numerikoa, autokontrola eta arreta lantzen 

ditu, besteak beste.  

Ikasgelan, rol-joko bat gauzatzen duzun lehen aldia kaotiko xamarra 

gertatzea normala litzateke. Hala ere, saiatu eta jarraitu gehiagotan egiten. Izan 

ere, gauza asko bezala, praktikarekin ikasten eta hobetzen baita. Askotariko 

testuinguru edo abagunerekin saiatu, istorio eta abentura berriak erabili, 

esperimentatu eta gozatu, ez dago besterik. Eta batez ere, neska-mutikoek 

goza dezatela. Batzuen ustetan, rol-jokoak lanabes ikaragarria dira ikuspuntu 

pedagogikotik begiratuta, eta zure esku dago erreminta hau ibiltzen hastea eta 

duen potentzialaz baliatzea.  
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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat: 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. 

 

 

Eta maskararen atzean ezkutatzeaz aritu garenez, hona Katamaloz 

“Mozorroa eranzteko modua” artikulua:  

 

https://www.argia.eus/argia-astekaria/2118/katamalo  

 

Eta Katamaloren kantu batzuk, Youtuben: 

 

Ostondu sakon poza (Katamalo) 

 

Iruntzi dana (Katamalo)  

https://genius.com/Gozategi-hiru-izar-lyrics
https://www.argia.eus/argia-astekaria/2118/katamalo
https://youtu.be/ndd8HHWjAoI
https://youtu.be/RkBvk28uue0
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4. JARDUERA: MAITE-MINA 
 

Izar-malkoak liburuan, Beñatek atzetik aurrera kontatzen digu Maiderrekin 

bizi izan zuen maitemintze zoroa (in extrema res deritzon 

moduan). Hau da, amaieratik hasita. Narratzailea guri ari 

zaigu 1. pertsonan, harremana jada bukatu denean, eta 

Maiderri ere kontatzen dio 2. pertsonan. Haserre-tonuan 

mintzatzen zaio Maiderri, barrua askatzeko, baina ikasi 

duenaren lasaitasunetik.  

Maiteminak hori dakar, gora eta behera, gozoa eta 

gazia, pasioa eta sufrimendua… Maiteminak erne, aktibo, 

galduta, piztuta, joanda, antsiati, pozik, koloretsu, 

grinatsu, itxaropentsu, beldurrak airean… gauzka maiz.  

Ikus dezagun hobeto.  

 

ARIKETA 
(Ikasleentzako ariketak) 

 

1. fasea 
 

Liburuaren hurrengo pasarteak irakurri ostean, adierazi ahoz hitz 

batean nola zegoen Beñat hurrengo pasarteetan. Taldeka, Substantzia egitura 

kooperatiboa erabili.  
 

 

 

Substantzia egitura kooperatiboa 
 

Taldeka egiteko.  

Taldekide bakoitzak esaldi bat idatziko du testu bateko oinarrizko ideia batez 

(edo klasean landutako gaiaz).  

Taldekide bakoitzak, banan-banan, beste kideei erakutsiko dio zer idatzi 

duen. Guztien artean eztabaidatuko dute ondo dagoen, ñabartu egiten duten, 

zuzendu… Zuzena ez bada, edo oinarrizko ideiekin bat ez datorrela erabakitzen 

badu taldeak, albo batera utziko da.  

Beste hainbeste egingo da gainerako kideek idatzitako laburpen-esaldiekin.  

Azkenean, guztien artean landuriko esaldiak ordenatu egingo dira, forma 

logiko batean. Hortik aurrera, kopia bat egingo da taldekide bakoitzarentzat.  
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1 

Hala ere, gogoratzen dut. Zenbaitetan, gogoratzen dut. Alegia, behin, 

maitemindu egin nintzela.  

(10. or.) 

                                 *** 

2 

Oroitzen naiz une horretan (berriro ere) nire zorteaz gogoratu nintzela. 

Ezin nuen sinetsi. Ezin nuen sinetsi zer ari zitzaidan gertatzen. Baina ze letxe: 

ari zen gertatzen. Zergatik ez aprobetxatu?  

(21. or.) 

 

                             *** 

3 

Izarrek primeran agurtzen gintuzten, bai, morse propio eta bitxi hartan. 

Ametsen lurraldetik zerbait esan nahiko baligute bezala. Agian, batek daki, 

ari ziren. Edozein modutan entzungor bihurtua nengoen, erabat, ametsekin 

zerikusirik zuen edozerekin.  

Zu, bada, izarrei begira zeunden, ahoa apur bat irekita, gogoa bizi. Ni, ez. 

Ni ez nengoen izarrei begira. Nik ez nuen izarrik behar: zuri begira nengoen. 

Zerbait egin behar nuen, horretaz konturatu nintzen bat-batean. Bestela zutaz 

maiteminduko nintzen.  

Eta ez nuen nahi.  

(24. or.) 

                           *** 

4 

Une hartan bai ez nuela hotza sentitzen. Zu gainean, narrastia bazina 

bezala labainduz, limurtuz eta urruma eginez. Hil ondoren eta letxeak, hura 

bai zela paradisua! Gordin-gordinean. Estereoan. Dolby-surround eta guzti.  

(30. or.) 

 

                            *** 

5 

Zuk ez zenidan deitu, zer esanik ez. Baina tira, horixe espero nuen. Dena 

dela, itxaropenak ezkutuan jarduten du, egia da, eta nabaria dena ukatu nahi 

izaten du. Ez, ez nuen zure deirik espero. Baina haren zain izan ninduzun hala 
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ere, lerdo moduan. Aitor nezakeena baino ordu gehiago eman nituen 

telefonotik hurbil. Badaezpada. Alferrik, ordea. Ondo dakizu.  

Astebete inguru eman nuen horrela, zeharo burutik eginda.  

(37. or.) 

                            *** 

6 

Izan ere, sexuaren jarraian etorri zena, hura ez zitzaidan atseginegia izan. 

Nik etzanda jarraitzen nuen, logelako sabaiari begira. Ezer ikusten ez nuen 

arren. Ez bainengoen han, beste nonbaiten baizik. Orion ehiztariarekin 

nengoen, izar-malkoei segika. Diskoteka ondoko tontor hartan ikusi genuen 

ilargiarekin, izan nituen ametsekin. Nik al dakit!  

(69. or.) 

 

 

 

Nola dago? 

1. pasartean   

Minduta dago, sufritu duelako, baina onartzen ari da Maiderrekiko 

haustura. 

 

2. pasartean 

Sinestu ezinik dabil, Maiderrekin ligatzen ari delako. 

3. pasartean 

Maiderrek sorginduta zegoen. 

 

4. pasartean 

Sutsu eta liluratuta. 

5. pasartean 

Zain, Maiderren menpeko. 

6. pasartean 

Deseroso, Maiderren hoztasunagatik. 
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2. fasea 
 

Modu-esaldiak. Azpimarratu modua adierazten duten perpausak. Hau 

da, nola galderari erantzuten diotenak.  

 

 

                 MODU-PERPAUSAK menderagailuak 

-(e)n bezala/ legez/ moduan/ antzean/ gisan/ eran 

-ba-… bezala/ legez 

-(e)la 

-(e)n neurrian/ heinean 

-ahala 

-ta/-(r)ik 

-(e)z 

 

 

 

3. fasea 
 

 

Lau/bost buruko munstroa dinamika.  

 

Dinamika hau modu-adierazpena lantzeko erabiliko dugu, baina edozein 

alderdi praktikatzeko erabil genezake ahozko adierazpena.  

 

Talde bateko partaideak (4-5 ikasle) zutik jarriko dira ilaran, elkarri lotuta, 

pertsona (edo “munstro”) bakar bat izango balira bezala, eta hala erantzungo 

dute besteek egindako galderei. Hau da, pertsona (buru) bakoitzak hitz 

bakarra esan ahalko du.  

Intuizioa erabiliko du hurrengoak, aurrekoak zer esan nahi duen asmatzeko. 

Ez du axola esaldiak zentzua galtzen badu.  

Oraingoan, Beñat, Maider… liburuaren pertsonaiak erabil ditzakegu. Beste 

taldeetan, egoera bat eta galdera bat planteatuko dizkiote munstroari (Beñati, 

Jaioneri…).  
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Adibidea: 

 

“Jaione, nola sentitu zinen Beñat Maiderrekin atera zenean?” 

 

Erantzuna: 

1. partaidea: Oso 

2. partaidea: haserre 

3. partaidea: nengoen 

4. partaidea: benetan! 

1. partaidea berriro: Hutsik 

2. partaidea: banengo 

3. partaidea: bezala 

4. partaidea: gainera. 
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

                      4.JARDUERA:MAITE-MINA                                 

   (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Testua ulertu ondoren hitz-gakoak atera ditut eta 

taldekideekin konparatu eta hobetu ditut.                 
   

-Modu-perpausen menderagailuak ezagutzen ditut eta 

perpausak testuan identifikatzeko gai naiz. 

   

-Ahoz moduko perpausak erabiltzeko gai naiz 

taldekako interakzioan. 
   

-Emozioak liburuaren pasarteetan identifikatzen ditut.    

-Taldekideei entzuten diet talde-lana aurrera ateratzeko.    

 

 

 

  



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
54 

 

 

Orientabide didaktikoak 

 

4. JARDUERA: MAITE-MINA 

 

HELBURUAK 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-

EDUKIAK 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre 

egiteko.  

 

-Hizkuntzaren erabilera-

arauak aplikatzea, hizkuntza 

modu txukunean, koherentean 

eta zuzenean erabiltzea eta 

transferentzia egokiak egitea 

helburu hartuta.  

  

  

  

  

-Eleberriaren pasarteak 

ulertzea eta interpretatzea, 

esanahi orokorraz ohartuz, 

testuaren atalak identifikatuz, ideia 

nagusiak bereiziz eta informazio 

egokia hautatuz.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Modu-perpausez eta haien 

erabilera-arauez gogoeta egitea, 

testuetan identifikatzen eta beste 

testuinguruetara transferitzen. 

Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia. 

 

- Modu aktiboan eta egokian 

parte hartzea ikaskuntzako 

harremanetan, elkarlanerako jarrera 

positiboarekin.  

Elkarbizitzarako konpetentzia. 

 

-Testua ulertu ondoren 

hitz-gakoak ateratzea eta 

taldekideekin 

konparatzea eta hobetzea.  

 

- Modu-perpausen 

menderagailuak 

ezagutzea eta perpausak 

testuan identifikatzea.  

 

-Ahoz moduko perpausak 

erabiltzea taldekideekin.  

 

-Emozioak liburuaren 

pasarteetan 

identifikatzea.  

 

-Taldekideei entzutea  

lana aurrera ateratzeko.  
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Gaia sakontzeko: emozioez 

Emozioak identifikatu 

 
Liburu honetatik moldatua: Before you know it: the unconscious reasons we do what we 

do (Zuk jakin aurretik: inkontzientearen arrazoiak egiten duguna egiteko). John Bargh (2017). 

 

Emozioa eta lankidetza 
 

Nondik datozkigu berezko emozioak? Irauten lagundu digun jokabide 

ebolutiboak dira, sozialki ere geure baitan ditugunak. 

Nahigabe sortzen zaizkigu eta besteei adierazten 

dizkiogu. Horixe bera izan zen Darwinen eboluzioaren 

inguruko hirugarren liburuko gaia: The Expression of 

Emotion in Man and Animals (Emozioen azaleratzea 

gizakietan eta animalietan).  

Espezieen jatorriari segida eman zion hirugarren 

liburuak, bai eta The Descent of Man liburuari ere (Gizakiaren jatorria). 

Hirugarren liburuaren ardatza gizakiaren bizitza soziala da. Izan ere, Darwinen 

ustetan, segurtasunaren, eritasunaren eta abarren inguruko informazio baliagarria 

komunikatzen laguntzea izan zen gure emozioak eboluzionatzeko arrazoia. 

Lankidetza- eta komunikazio-gaitasun hori guztia gure giza izaeraren parte da. 

 

Emozioak identifikatzen 
 

Liburu honetatik moldatua: Seminario de liderazgo y negociación. Argit: Universidad de 

Atlacomulco. Zenbait egile.  

 

Hainbat eta hainbat pertsonari nekeza suertatzen zaie adimen emozionala 

garatzea, eta emozioak nola identifikatu ikasi nahi dute. Amorrua, tristura, 

pena… bereizten jakin behar ditu ongi garatutako gizakiak. Horrela ez bada, 

gaizki-ulertuak sor daitezke etengabe.  

Hori gertatzen zaie, esaterako, (ia) ezer gertatzen ez den lekuetan liskarra 

ikusten dutenei. Edota iruzkin baten aurrean haserretzen direnean eta mezuaren 

nondik norakoa ez dutenean ongi ulertzen, emozioa ongi identifikatzen jakin ez 

dutelako. Ziurrenik, inoiz gertatu zaizu norbaitek zerbait esan, eta hark intentzio 
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txarra zuela pentsatzea. Hona hemen adibide bat: “Ederki ikusten zaitut soineko 

berriarekin” entzun lagunari, eta pentsatzea urkoa zutaz barre egiten ari dela.  

Ez da egia, ordea. Edo ez du inola ere zertan izan, bederen. Zeure baitan izan 

liteke guztia, eta zure ustean horrela izan da, agian ez dakizulako emozioak 

identifikatzen. Adi egon behar duzu. Bestela, etengabe gaizki-ulertuak izango 

dituzu emozioak interpretatzen ez dakizulako. Seinale argirik ez bada, kasu: 

hobe emoziorik ez asmatzea.  

Emozioak nola identifikatu ikasi behar duzu, horiek asmatzera jolastu 

beharrean. Jendeak hitz egiten duenean, haien hitzei adi behar duzu, ez besterik. 

Zure interpretazioak soberan egon daitezke… baldin eta ez bazara, noski, 

emozioen interpretazioan aditua. Nagusiak edo irakasleak esaten badizu: “lanean 

hobetu behar duzu”, hizkera erabat neutroan, bat-batean ezin duzu hartu eta 

pentsatu nagusiak ito batean kaleratuko zaituenik edota haserreak jota dagoenik. 

Beharbada, nagusiak edo irakasleak zure aldetik nahi duen bakarra 

errendimendurik handiena lortzea da. 

 

 

Argitasunez emozioak identikatu 

 

Lehenengo urratsa oinarrizko emozioak identifikatzean datza. Argiak eta 

nahastezinak behar dute seinaleek. Zure lagunak ez badu haserrerik erakutsi, ez 

asmatu ezer, dagoenean utzi. Emozioak identifikatzeko, argi eta hotz izan behar 

da burua.  

Ikustagun hurbilagotik: 

 

Haserrea  

 

Haserrea emozio argi samarra da. Bekainak uzkurtzen ditugu eta ohikoa 

dena baino ahots-tonu altuagoa erabiltzen dugu. 

Haserrearen arazoetako bat da pertsona askok eta askok 

haserre gisa interpretatzen dutela hitz egiten den edozer, 

adostasunik ez bada. Edota aholku baten aurrean 

haserretzen dira. Lagunak, jator, esaten badizu: 

“Danirekin ibiltzea ez dut gustuko, jendilajea baita”, 

haserre gisa interpreta dezakezu.  Zure lagunak, ordea, 

informazio apur bat besterik ez dizu eman aditzera, 

haren gorputz-hizkuntzak kontrakorik adierazten ez 

bazuen, bederen.  
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Saltoki handi batean bazaude, adibidez, eta bertako saltzaile batek esaten 

badizu: “Albo batera egiterik bai?”, ziur asko ez dago haserre edo ez da lehorra; 

albo batera egiteko eskatzen ari zaizu, besterik gabe. Agian, ez zara ohartu eta 

jendea aurrera eta atzera pasa ezinean dabil. Hori ezin duzu liskar moduan 

interpretatu.  

Haserreak argia behar du izan, argia eta ikusgarria, horrela interpretatu ahal 

izateko.  

 

Tristura 

 

Tristura nahastezina da. Baina emozioak identifikatzen ez baldin badakizu, 

batzuetan zail gerta daiteke bereiztea. Tristuraren ezaugarririk lehenena begiak 

distiratsu izatean datza, bustita egongo balira bezala; eta begiratua, aldiz, galdua. 

Gorputzak eta aurpegiak nekea adierazten dute, astuntasuna. Ezaugarri edo 

seinale horiek guztiak topatzen badituzu norbaitengan, orduan bai, triste dagoen 

pertsona baten aurrean zaude, ziur aski. Erne, eta ez nahasi seinaleak 

despistearekin edo nekearekin. Izan ere, orduan, ezaugarriak bestelakoak 

lirateke. 

Tristeziaren emozio faltsuak bereizten ikasi behar dugu. Badira norbait 

manipulatu nahi horretan emozioak antzezten dituztenak, egoera bat aldatu edo 

pertsona baten erabakian eragiteko. Tristezia faltsuaren edo antzeztuaren 

ezaugarri nagusia, beste edozein emozioaren antzezpenean gertatzen den 

moduan, gain-antzezpena ohi da. Esajerazioa.  

Tristezia oso esajeratua denean, adi: edo benetan egoerak horretara 

garamatza, esaterako, gertuko norbait hiltzen zaigunean, edota agian beste 

pertsonak gugan eragiteko edota manipulatzeko asmoa du. Beraz, esandakoa: 

kontuz. 

 

 

Alaitasuna 

 

Aurpegiera zoriontsua eta irekia dira alaitasunaren ezaugarriak. Gorputz-

hizkuntza, berriz, irekia da, aktiboa, bizkorra. 

Aurrean duzun hori pertsona aktiboa eta sinpatikoa 

bada, adeitsua, zoriontsu dagoen seinale. Ahal dela, 

ez zapuztu haren zoriontasuna.  
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Etsipena 

 

Etsipena identifikatzea zail bihurtu daiteke, beste emozio batzuekin nahas 

dezakegulako. Hala nola seriotasunarekin. Etsipenak, normalean, berekin dakar 

keinu serioa. Baina, aldi berean, haserre- edo tristura-puntu bat ere badu. 

Norbaiti huts egin diogunean azaltzen da, eta aurrekoaren aurpegiera serio-

tristea edo serio-haserretua bilakatzen da. 

 

Oroitu: norbaitek egiten duzuna zuzentzen badizu, edo ez duzula ongi egiten 

esaten badizu, ez du esan nahi huts egin diozunik. Informatu soilik egin zaitu. Ez 

besterik. Tonuaren arabera jakingo duzu tristura-puntu batekin etsitua dagoen, 

edota haserre-puntu batekin etsitua dagoen. Zure esku dago informazioaren 

kalitatea neurtzea. Ez da gauza bera zure nagusiak egin beharrekoak arinago 

egitea esatea (hori baitu lana); edo nagusiak jakinaraztea bezero batek kexa ipini 

duela gaizki artatzeagatik. Orduan, tonuari erreparatu behar diozu eta nagusiak 

esan berri dizuna nola esan dizun baloratu. Saiatu neutraltasunez egiten zeure 

analisiak.  

 

Nartzisistak gara pertsonak, gehiegi, eta jende gehienak bere alorrera 

eramaten du guztia, eta esajeraziora. Askok uste dute ukiezinak direla, eta 

edozein kritika, txikiena bada ere, eraso pertsonal gisa bizi dute. Ondorioz, 

etengabe besteren hitzetan eta aurpegikeretan emozio txarrak baino ez dituzte 

ikusten. Zure lankideak nagusiarekin sarri eta maiz hitz egiten badu, lausengutan 

ari da; zure lagunak mutil-lagunarekin hitz egiten badu, lapurtu egin nahi dizu… 

Eta horrela hamaika egoera sortu daitezke, interpretazio okerrek gaizki-ulertuak 

sortzen baitituzte behin eta berriz. Asko, noski, asmatuak direlako. 

Emozioak identifikatzeko argi izan behar duzu besteren emozioak ez 

daudela zeure barruan. Beraz, nartzisismo gaixoti hori albo batera utzi behar 

duzu gauzak objektibitatez neurtzeko. 

Gainera, pertsonok motxila bete trauma eta aurreiritzi izaten dugu zintzilik 

bizkarrean, eta horrek gure errealitatea kutsatzen eta zentzugabeko emozioak 

sortzen ditu, agian ezer ez dagoen lekuan. Emozioak identifikatzeko lehenengo 

urratsa objektiboa izaten ikastean datza. Izan ere, ez bazara objektibo, etengabe 

emozioak asmatzen egongo zara eta errealitatea aldatuko duzu, zeure (edo 

besteren) kaltetan. 

Badakizu? Mundu guztiak ez zaitu gaizki begiratzen eta ez zaitu gorroto, 

zure nagusia edo irakaslea ez da eskrupulurik gabeko sasikumea. Objektibo 

izaten jakin behar duzu, eta pertsona bakoitzaren atzean dagoen emozioa 
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identifikatzen. Agian, horrela ohartuko zara Aitor ez dela pertsona gaiztoa; 

Fermin aldiz bai, badela; eta zure irakasle tiranoa, berriz, ez dela hainbesterako, 

zure lanean produktiboago izaten lagundu nahi baitzizun; eta zure errealitate 

kutsatuak ez zizun hori ikusten uzten.  
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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat: Behin batean 

Loiolan (Bilintx) 

 

Lehenbizi, Bilintx-i buruzko informazioa:  

 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/bidegileak/241_bilintx.pdf 

 

Eta kantua, Youtuben: 

 

Behin batian Loiolan 

 

 

 

Behin batian, Loiolan, 

erromeria zan. 

Hantxen ikusi nuen 

neskatxa bat plazan 

txoria baino ere 

arinago dantzan. 

Huraxe bai polita, 

han politik ba zan! 

 

Esan nion desio 

senti nuen gisan, 

harekin hizketa bat 

nahi nuela izan. 

Erantzun zidan ezik 

atsegin har nezan 

adituko zidala 

zer nahi nion esan. 

 

Aurkitu ginanian 

inor gabe jiran, 

koloriak gorritu 

arazi zizkidan. 

Kontatuko dizuet 

guztia segidan, 

zer esan nion eta 

nola erantzun zidan. 

 

 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/bidegileak/241_bilintx.pdf
https://youtu.be/xtj-1iesfyU
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-Dama polita zera 

polita guztiz, ai! 

baiñan halere zaude 

oraindik ezkongai. 

Ezkon gaitezen biok! 

Esan zaidazu bai! 

-Ni zurekin ezkondu? 

Ni zurekin? Ja, ja! 

 

Behin batian, Loiolan, 

erromeria zan. 

Hantxen ikusi nuen 

neskatxa bat plazan 

txoria baino ere 

ariñago dantzan. 

Huraxe bai polita, 

han politik ba zan! 
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5. JARDUERA: IZARRAK UKITU 
 

 

Maitatzen dugunean, izarrak ukitzen ditugula sentitzen dugu. 

Sentimendu hori nola edo hala adierazteko beharra dugu. 

Azeleratze horrek “azaleratu” nahia dakar. Hau da, maitatzen 

duguna musukatzeko, besarkatzeko, ukitzeko premia sortzen 

zaigu.  

 

Kanporatzeko, askotariko moduak daude, gure nortasunaren 

arabera, eta sentitzen dugunaren intentsitatearen arabera. Ikus 

ditzagun, esaterako, liburuan agertzen diren musuak: 

 

 

Minutu gutxi batzuk bakarrik eman genituen tontakeriez hitz egiten: 

haizea zebilela, hotz zela, ilargia oso eder zegoela. Tontakeriak, ze biok nahi 

genuena beste zerbait baitzen. Isildu ginen, elkarri begiratu genion, musuka 

hasi ginen.  

Zailena eginda zegoela suposatu nuen. Barre ederrak egingo dituzu, baina 

benetan, hori pentsatu nuen. Musuka ari ginela, halako batean zurrun-zurrun 

gelditu zen Jaione, ni atzera bota, eta tupustean egin zidan tiro: 

—Noraino joan nahi duzu?  

(17-18. or.) 

 

                           *** 

 

—Hori baiezkoa zen? —galdetu zenidan. Serio zeundela iruditu zitzaidan 

eta larritu egin nintzen.  

—Hori… Hori musu bat zen —atera zitzaidan.  

Majo arduratuta nengoen. Irribarre egiten ahalegindu nintzen, baina 

idorreriak jotako baten keinua izango zen ziurrago.  

—Ez —pixka bat agondu zinen eta hurbildu egin zintzaizkidan. Zure 

katu-begiak kolore bihurriz jantzi ziren—. Hori ez zen musu bat. Musu bat 

hau da.  

Nire gainean jarri zinen, zangalatraba. Izar guztiak estali zenizkidan.  

Ez zitzaidan batere axola izan.  

Ez ginen musuez askoz harago joan. Musu suharrak, hori bai.  

(29-30. or.) 
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                          *** 

Baina ez zitzaidan musutxo hori oso seinale ona iruditu.  

Horrelako ibilaldi baten ondoren, bekokian emandako musu bat baino 

zertxobait gehiago merezi nuen, joder.  

Edo ez?  

(37. or.) 

                           *** 

Iluntzera arte ibili ginen batera eta bestera, musuka eta zirrika. Oso ondo 

pasatu nuen. Berak ere beste hainbeste, uste dut.  

Zergatik ezin nuen neska harekin galdu burua? Huraxe litzateke egokiena, 

eta banekien. Baina zu zeunden tartean, Maider. Nire sentimenduak nahastuta 

neuzkan oraindik.  

(50. or.) 

 

                           *** 

 

Elkar besarkatu eta berriro hasi ginen musuka. Eta berriro galdu genuen 

denboraren joan-etorria. Ez dakit zenbat denbora egon ginen. Ordu erdia edo. 

Agian gehiago.  

(52. or.) 

 

                           *** 

Besarkatzen ninduzun, musuak ematen zenizkidan eta gehiago nahi 

zenuela exijitu. Gehiago, eta nahi zenuenean eta nahi zenuen moduan. Nik 

aztertu egiten zintudan, baina ez nintzen zure begiradan islatzen.  

(82. or.) 

 

                          *** 

 

 

Ikasleentzako ariketak 
 

1. fasea 
 

 

4-5eko taldeetan saiatu musu horiei adjektibo izenondoak jartzen. 

Gogoratzen duzu noren artekoa, edo nork nori emanda diren musu horiek?  

 

Arkatzak (ordenagailuak) erdira egitura kooperatiboa erabili (ikus 

jarraian azalpena).  
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Arkatzak (edo ordenagailuak) erdira dinamika 
 

- Irakasleak problema bat proposatuko du. 

- Ondoren, irakasleak hauxe esango du: “Arkatzak erdira!”. Ikasleek, 

arkatza edo ordenagailua mahai erdian utzi behar dute. Bost minutu izango 

dituzte problema nola ebatzi dezaketen pentsatzeko eta irtenbide bat emateko 

hari. Hitz egin dezakete, baina ez idatzi.  

- Ikasleek, txandaka, beren iritzia emango dute problema ebazteari buruz. 

Ados ipiniko dira eta guztiek prozedura ulertu dutela ziurtatuko dute.  

- Denbora agortzen denean, ikasle bakoitzak arkatza edo ordenagailua hartu 

eta isilpean, bakarka, problema ebatziko du.  

- Ariketa garatzen ari den bitartean, ikasleren batek zalantzarik izango balu, 

berriz ere “arkatzak erdira” oihu egin dezake, eta prozesua errepikatu egingo 

litzateke.  

- Oso garrantzitsua da teknikaren amaieran ikasleekin dinamikaren 

garapena ebaluatzea. 

 

 

 

 

1. musua          Musu zurruna       Jaione eta Beñaten artekoa 

2. musua          Musu suharra        Maider eta Beñaten artekoa 

3. musua          Musu eskasa          Maiderrek Beñati 

4. musua          Pasio-musua          Maider eta Beñaten artekoa 

5. musua          Musu gozoa           Jaione eta Beñaten artekoa         

6. musua          Aginte-musua        Maiderrek Beñati 

 

 

2. fasea 
 

Aurrekoak baino musu-mota askoz gehiago daude. Emozioak beste.  

Azken finean, musuek gure animo-egoera eta bestearekiko sentimendua 

islatzen dute. Azal ezazu zein testuingurutan emango liratekeen musu hauek: 
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Musu bat masailean 

 

 

Bi musu masailetan 

 

 

Musua eskuan 

 

 

Musua kopetan 

 

 

Musu eskimala 

 

 

Musu estua 

 

 

Musu azkarra 
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Musu lapurra 

 

 

Jaurtitako musuak 

 
 

 

Patxuak 
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3. fasea 
 

 

Lehen aldia.  

Liburuan, Beñaten lehenengo sexu-esperientziak ikus ditzakegu. Hurrengo 

pasarteak irakurri eta gero, eta irakasleak (edo konfiantzazko edozein 

hezitzailek) gidatuta, eman iritzia irakurri duzuenari buruz, talde txikian.  

Zuen ustez, nola izan beharko litzateke lehenengo aldia?  

Komentatu talde handian irakaslearekin (ikusi iritzi-testuaren hizkuntza-

baliabideak). 

 
                

             IRITZI-TESTUEN HAINBAT HIZKUNTZA-BALIABIDE 

-Aditzak: uste, pentsatu, iritzi… aditzak. 

-Perpaus-motak: konpletiboak (-(e)la, -(e)nik), zehar-galderak (ea…-(e)n), 

kausazkoak: -(e)lako, bait, -eta. 

-Modalizatzaileak: ote, omen/ei, bide. 

Testu-antolatzaileak eta lokailuak: Izan ere,hortaz, hori dela-eta, irakurri 

dugunez, antza denez, aipatu bezala, hau azpimarratzeko, esanak esan…  

 

 

 

Pasarteak: 
 

 

 

—Nola noraino? 

—Noraino joan nahi duzun jakin behar dut, beste ezer egin aurretik —esan 

zuen. Ez nuen ulertzen, eta zer erantzun ez nekiela geratu nintzen. Berak 

jarraitu zuen, burua makurtuz—: Uste dut zurekin maitemintzen ari naizela. 

Zein intentzio duzun jakin behar dut.  

(18. or.) 

 

                               *** 
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—Oso gozozalea naiz —jakinarazi zenidan, oraindik lurrean etzanda eta 

zeruari begira—. Ez nau gozoki bakar batek asetzen.  

Irribarre egin zenuenean, nire bihotzak jauzi nabaria eman zuen. Zer esan 

nahi zenuen, ordea, gozoki bakar batekin asetzen ez zinela esatean? Sexuaz 

ari ote zinen? Beste mutil batzuez? Besterik gabe esandako zerbait zen, eta 

gogoratu ere ez zenuen egingo hurrengo minutuan? 

Galduta nengoen. Irakurtzen ari nintzen liburuxka batez gogoratu nintzen: 

Printze txikiaz. Printzetxikiaren bila hasi nintzen zeruan, laguntza eske.  

(25. or.) 

 

                               *** 

Asmatu nuen jartzen. Ez zen nire bizitzako lorpen txikiena, egiten nuen 

lehendabiziko aldia zela kontuan hartuta. Berriro jarri nintzaizun gainean, eta 

senari utzi nion hitz egiten.  

Ez nengoen batere seguru zer moduz ari ote nintzen. Suposatzen dut 

antzemango zeniola. Nire lehendabiziko aldia zela, alegia. Ez zenuen horren 

inguruan ezer esan, ordea (ez orduan, ez gero), eta niri, izter haien artean 

korapilaturik, fantasiazko mundu batean eroria nintzela iruditu zitzaidan. 

Ondo gogoratzen dut zer nolako dardara izan nuen hankatan jardunaldi osoan 

(horrela izango al zen? Ez al zen izango? Ondo ari ote nintzen?). 

Ez genuen luze iraun. Orduan ez nekien, baina orain bai. Azkarregi 

amaitu nuen. Baina zer nahi zenuen? Ideia putarik ez neukan.  

Amaitu genuenean (nola esan?), ez nuen egundoko jokaldia izan zen 

sentsazioa ere. Aitzitik, nahiko zera arruntaren usaina hartu nion. Baina 

lehendabiziko aldia nuenez, ez neukan beste ezerekin alderatzerik. Orain, 

esperientzia apur bat gehixeagorekin, uste dut urduritasunak pixka bat 

blokeatu ninduela, eta ez zidala plazerrerako aukera handiegia utzi. Nolanahi 

ere, ez zait iruditzen bereziki gaizki ibili nintzenik. Hasiberri baten moduan. 

Hori besterik ez.  

Gainera, nire imajinazioak, zaldi basati baten antzera, zerbait askoz 

ikusgarriagoa egon behar zuela iragartzen zidan. Suziriak eta eztandak gure 

inguruan, fiiiuuu-fiiiuuu eta banba-banba. Baina ez. Hori baino zertxobait 

trauskilagoa izan zen. Ez, ez zen egundokoa izan. Edozein modutan, niri 

gustatu egin zitzaidan. Asko. Seguruenez, zuk pentsa dezakezuna baino askoz 

gehiago.  

Sarritan gogoratzen dut nire lehen aldi hura.  

(68. or.) 
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                         *** 

Hau eta hori eta bestea. Edozer gauza. Minutu batzuk lehenago larrua 

jotzen ibili ginen, demonio! Larrua jotzen! Zuk, ordea, zuk ez zenion jada 

batere garrantzirik ematen, antza zenez. Nik zure besarkadaren beharra 

sentitu nuen bat-batean. Zure besoen epeltasuna. Zure katu-begirada nire 

aurrean. Ez nuen, noski, txintik ere esan. Ez nekien zein ote zen une hartan 

jarraitu beharreko bidea. Ez ote zenuen gozoki gehiagorik behar izango? 

Neuk ere barneak isilarazi eta zure antzera jokatu behar nuen?  

(69. or.) 

                         

 

 

4. fasea 
 

Zentzumen-ariketa: ukimen-ariketak 

 

 

1. ariketa: objektuak ukitzen 
 

4-5eko taldeetan. Irakasleak ontzi batean askotariko 

testurak dituzten hainbat objektu jarriko ditu. Ikasleek, begiak 

itxita, arretaz eta banan-banan, zer den asmatu beharko dute, 

baina besteei esan gabe.  

Helburuak: ukimen-zentzua garatzea, kontzentrazioa eta 

zentzu-memoria aktibatzea.  

Ariketaren bateratze-lanean sentsazioei izenak jar 

diezazkiete ikasleek.  

 

 

 

2. ariketa: eskuaren esplorazioa dinamika 
 

 

Ikasleek eraztun eta eskumuturrekoak kenduko dituzte, 

mahukak gora igoko dituzte, eta banan-banan besteon eskuak 

esploratzeari ekingo diote (begiak itxita).  

Noren eskuak diren asmatu beharko dute.  
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

 

                      5.JARDUERA:IZARRAK IKUTU                            

   (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Testua ulertu, interpretatu eta informazioa hitz 

batean bildu dut. 
   

-Hitz batzuk interpretatu ditut eta haien esanahia 

azaldu. 

   

-Iritzia adierazi dut hainbat hizkuntza-baliabide 

erabilita. 
   

-Ukimen-sentsazioak sentitu eta hitzez adierazi ditut.    

   -Taldekideak errespetatu ditut ukimen-ariketetan, 

eta baita irakaslea ere. 
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Orientabide didaktikoak 
 

5. JARDUERA: IZARRAK UKITU 

HELBURUAK EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre 

egiteko.  
  

-Hitzik gabe modu txukunean, 

koherentean eta zuzenean 

espresatzea eta interaktuatzea. 

 

-Hizkuntzaren erabilera-

arauak aplikatzea, hizkuntza 

modu txukunean, koherentean 

eta zuzenean erabiltzea eta 

transferentzia egokiak egitea 

helburu hartuta.  

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak ulertzea 

eta interpretatzea, esanahi 

orokorraz ohartuz, testuaren atalak 

identifikatuz, ideia nagusiak 

bereiziz eta informazio egokia 

hautatuz.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia. 
 

-Eleberriaren pasarteak 

ulertzea eta irudi bihurtzea ideia 

nagusiak bereizi ondoren.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  
 

-Iritzi-testuen erabilera-arauez 

gogoeta egitea, testuetan 

identifikatzen eta beste 

testuinguruetara transferitzen.  

Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia. 
 

- Modu aktiboan eta egokian 

parte hartzea ikaskuntzako 

harremanetan, elkarlanerako jarrera 

positiboarekin.  

Elkarbizitzarako konpetentzia.  
 

-Ikasleak hizkuntza/ikaskuntzaz 

gogoeta egitea, ikasteko 

gaitasunean konfiantza izanik, 

autorregulazioa sustatzeko.  

  Izaten izateko konpetentzia. 

 

-Testua ulertzea, interpretatzea 

eta informazioa hitz batean 

biltzea. 

 

-Hitz batzuk interpretatzea eta 

esanahia azaltzea.   

 

-Iritzia adierazi eta hainbat 

hizkuntza-baliabide erabiltzea.  

 

-Ukimen-sentsazioak sentitzea 

eta hitzez adieraztea. 

 

-Taldekideak errespetatzea 

ukimen ariketetan, eta baita 

irakaslea ere. 
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Gaia sakontzeko: maiteminaz 

 

Maiteminaren eraginak gure burmuinean 
 

Liburu honetatik moldatua: El mundo en tus manos 

(Mundua zeure eskuetan). Elsa Punset. Argit: Destino 

(2014).  

 

Maiteminak menpekotasuna sortzen du. Izan 

ere, norepinefrina-, dopamina-, serotonina- eta 

testosterona-dosi altuak eragiten ditu, desira 

tarteko. Ongizatearen kimika da. Maitasuna 

kentzen dizutenean, albo-kalteak azaltzen dira eta 

horiek estres emozionala eta depresioa eragin diezazukete. Maitasunik eza 

fisikoki mingarria izan daiteke. Min fisikoa gure gorputzaren erreakzioa da 

kanpotik datozkigun arazoekiko. Alarma-mota bat da, eta edozein mehatxu 

emozional edo fisikoren aurrean jartzen da martxan. Izatez, min fisikoa 

prozesatzeaz arduratzen den garunaren zatiak min emozionala prozesatzeaz ere 

arduratzen da, eta bi egoeren aurrean berdin-berdin aktibatzen da.  

Maitemintzearen prozesua intentsua da. Oso erabilgarria, zinez, ikasketa eta 

eraldaketa pertsonalerako. Egoera horretan zaurgarri bihurtzen gara, eta 

ondorioz, aldaketei ateak irekitzen dizkiegu. Norman Doidge neurologoak 

frogatu duenez, gure garuna aldi horretan malguago bihurtzen da, aldaketei 

zabalik. Nola galduko duzu, beraz, bizitzaren opari hori, nahiz eta maitasunik 

ezaren aukera egon? 

 

Zergatik da garrantzitsua maitasunaren ikaskuntza 

nerabezaroan? 
 

Liburu honetatik moldatua: Brújula para navegantes emocionales (Nabigatzaile 

emozionalentzat iparrorratza). Elsa Punset. Argit: Aguilar (2008).  

 

Nerabetasunean bizi izandako amodiozko esperientziak giltzarri dira 

nortasun pertsonala eraikitzeko garaian, edota amodio-kontuak garatzeko. Eric 

Ericsson psikoanalistaren arabera, helduaroan izango diren amodiozko 

harremanak eta bikote-bizitzaren kalitatea zehaztu dezake. Ikerketek zehazten 

dutenez, maitasun-harremanen kalitatea doikuntza sozioemozionalari estuki 
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loturik dago, eta nerabezaroan maitasuna erregulatzen duten mekanismoak 

ulertzera bultzatu beharko gintuzke horrek. Are gehiago, kontuan izaten badugu 

nerabeetan izaten diren haurdunaldi tasak, transmisio sexualeko gaixotasunak 

eta HIES-aren kutsadura, ez genuke gutxietsi behar maitasunaren eragin 

emozionala eta soziala nerabezaroan. Are gutxiago isilean gordetzen denean edo 

gaiarekiko mespretxua adierazten denean.   

Helduek ez dituzte serioski hartzen beren seme-alaben lehenengo amodio eta 

amodiorik ezak, ez bada heldugabeko harreman sexual bat garatzen bada, eta 

horrek haurdunaldi edo gaixotasun arriskua eragiten badu. Sexualki helduta 

dagoen nerabeari antisorgailuak erraztea oinarrizkoa da, baina ez da nahikoa. 

Heldu askok eta askok maiteminduta dagoen semeari erretolika galanta botatzen 

diote, alderdi erromantikoaz barre egiten dute, zerbait serioa sentitzeko 

gazteegia dela esaten diote, edota ez dela komeni zaion norbaitekin begitandu. 

Azken kasu horretan, modu oso gogorrean eragotzi dezakete harremana.  

Batzuetan, lehenengo ezezkoen aurrean, nerabeek sentitzen duten mina 

gutxiesten saiatzen gara, haien esperientzia-faltaren aitzakian. Helen Fisher 

antropologoak 430 amerikar eta 420 japoniarri egindako galdetegi baten arabera, 

%95ek ondorengo galderari baiezkoa erantzun zion: “Inoiz, maite zenuen 

pertsonaren batek alde batera utzi zaitu?”. Aldi berean, ehuneko kopuru berak 

utzia zuen alde batera maite zituen norbait. Ia-ia saihestezina da maitasunik 

ezaren esperientzia ez bizitzea. Eta maitasunik ezak min egiten du.  

Sarritan, sufritzeari diogun beldurrak alarma guztiak pizten ditu, eta gure 

emozioen alderdi aberatsenari eta positiboenari errenta ateratzen ez digu uzten. 

Horrela, gure egoak porrot eta umiliazio gisa bizi ditu egoerok. Emozio edo 

esperientzia negatiboak potentzialki aberasgarriak direla konturatzean, emozio 

negatiboei lotutako bizipen intentsuetatik eta konprometituetatik ikasi egiten 

dugu.  

 

  



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
74 

 

 

 

Jalil Gibran poeta libanoarraren poema-zatia, Profeta liburutik: 
 

 

 

Maitasunaren deia jasotzean, jarraiozu, 

nahiz eta haren manerak gogorrak eta malkartsuak izan. 

Haren hegoek biltzen zaituztenean, makurtu, 

haren lumen artean ezkutuan dagoen labanak mindu bazaitzake ere. 

 

Hitz egiten dizunean, sinestuiozu, 

nahiz eta haren ahotsak zure ametsak zapuztu ditzakeen, 

ipar-haizeak lorategia hostoz betetzen duen modura. 

 

[…] 

 

Baina zure beldurrek maitasunaren bakea eta eztia bilatzera mugatzen 

bazaituzte, 

orduan hobe zure biluztasuna estaltzen baduzu 

eta maitasunaren bidetik urruntzen bazara. 

 

 

Geltokirik gabeko munduan sartzeko, 

han, barre egingo duzue, baina ez irribarre guztiak; 

eta negar egingo duzue, baina ez dituzue malko guztiak isuriko. 

 

Maitasunak beretik ematen du eta beretik soilik jasotzen. 

Maitasuna ez da jabe eta ez du inor bere jabe izaterik nahi. 

Maitasunari nahiko zaio maitasuna. 
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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat: Muxu 

batekin (Lauroba) 

 

Youtubeko lotura:  

 

https://youtu.be/dIrSwabCA3I  

 

 

Behin, oraina dela 

Etorkizunaren lehenaldia 

 

Esan zenidan 

Baina han da zaila 

Dena apurtzea, muxu batekin 

 

Agurtzea, 

Amaiera batekin 

Hasiera bat dator 

Baina ez zaude hor 

Ondoan nirekin 

Gure argazki guztiak 

Putzu baten bustiak 

Bidean zehar 

Atzean utzi behar 

Dena amaitu da muxu batekin 

 

Amaiera batekin 

Hasiera bat dator 

Baina ez zaude hor 

Ondoan nirekin 

Gure argazki guztiak 

Putzu baten bustiak 

Bidean zehar 

Atzean utzi behar 

Dena amaitu da muxu batekin 

Muxu bakar batekin 

Baina han da zaila 

Dena amaitu da muxu batekin 

 

  

https://youtu.be/dIrSwabCA3I
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2. ZATIA:  

IZARRAK IKUSI 
 

  



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
77 

 

 

6. JARDUERA: GEZURRA, 

HANKA-MOTZ 
 

 

 
 

Nork ez du gezurrik esan inoiz? Gezur handiak, txikiak, errukiagatik 

esandakoak, min ez egiteko gezurrak, gezurtxoak, gezur luzeak eta ankerrak, 

geure buruari esandakoak… 

Gure liburuan ere hainbat gezur agertzen dira. Ikus dezagun: 

 

 

Behin baino gehiagotan esan zenidan, labur eta emeki. Maite ninduzula. 

Ez dakit nola ez nintzen konturatu. Maite ninduzula, hori esaten zenidan. 

Abisatu zidaten: zu uzteko, zu ahazteko; ez zenuela merezi… Baina zuk 

maite ninduzula esaten zenidan eta nik sinetsi egin nizun. Sinetsi egin nahi 

nizun.  

(9. or.) 

                        

                           *** 

Ez genuen elkarrekin egoteko beste aukerarik izan. Bizpahiru aldiz etorri 

zitzaidan ondoren, buelta bat eman nahi al nuen galdezka, baina ezin izan 

nion baietz esan.  

—Oso lanpetuta nago.  

(18. or.) 

 

                              *** 

 

   —Oso lanpetuta ibili naiz —justifikatu zinen—. Horregatik ez dizut 

lehenago deitu.  

—A.  

(22. or.) 
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                           *** 

Beste neska batekin ari bazara, bakean utziko zaitut.  

—Bestela ez? —Barre egiten ahalegindu nintzen, egoera arintzeko. Uste 

dut ez nuela lortu.  

—Zeuk eskatzen badidazu. Harekin ari zara? 

Tortura amaitzea erabaki nuen.  

—Ez. Ez naiz neska harekin irteten ari. Ez harekin ez beste inorekin. 

Gustura? 

Irribarre pikaroa egin zuen Jaionek.  

—Bai. Egia esan bai. Aukerak ditudala esan nahi du horrek. Eta gainera 

pozten naiz: ez zitzaidan neska hura gustatu.  

—Zergatik?  

(39. or.) 

 

                           *** 

 

—Ez da ezer, lasai.  

—Orduan? —esan nizun, neure burua animatu nahian. Hain arina baldin 

bazen… 

—Beno, ez naizela hilko esan nahi dut. Baina etxean geratu behar nuke. 

Ez… Ez dut kalera atera nahi. Lo egin behar dut. Neka-neka eginda nago.  

—Eta bihar? 

—Bihar? Ez dakit. Baina… Ai, Beñat, leher eginda nago. Deituko dizut, 

bai? Segituan pasako zait. Ikusiko duzu.  

—Tira, zer egingo diogu. Koadrilakoekin joango naiz, orduan.  

(36. or.) 
 

 

 

 

ARIKETA 

(Ikasleentzako ariketak) 

 

 

1. fasea 

 
Irakurri ondoren, sailkatu bertan agertzen diren gezurrak.  

Zein dira aitzakia-gezurrak eta zein geure burua engainatzeko gezurrak? 
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2. fasea.  

 

Egia ala gezurra dinamika 

 

 
 

Dinamika honen helburua gure ingurukoak hobeto ezagutzea da, era 

dibertigarrian.  

Abiatzeko eta adibide gisa, irakasleak bere bizitzari buruzko hiru kontu 

aipatuko ditu. Ikasleei adieraziko die hiruretako bat gezurra dela. Ikasleek 

asmatu egin beharko dute zein den gezurra, zeintzuk egia. Taldekide guztiek 

errepikatuko dute ariketa hau, irakasleak egindakoaren haritik: bakoitzak hiru 

kontu aipatu, horietako bat gezurra.  

 

Adibidea:  

 

“Nik bi karrera ikasi ditut. Etxean loro bat daukat. Ez zait gustatzen 

irakastea”.  

Besteek erantzuteko perpaus osagarriak eta zehar-galderak erabiliko dituzte: 

 

-(e)la. -(e)nik, -ea …-(e)n 

 

Adibidez: “Ez dut uste bi karrera ikasi dituzunik”.  

 

 

3. fasea 

 
Azpimarratu aurreko testuan aurkitu dituzun esaldi osagarriak.  

 

 

4. fasea 
(Liburu honetatik moldatua: Atsotitzak. Gotzon Garate. Argit: BBK. 1998) 
Talde txikietan jarrita, aurkitu eta lotu esaera zahar hauen bi zatiak:  
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Gezurrik esaten ez duena. 

Gezurtia eta herrena. 

Gezurtiari. 

Bi gezurrek. 

Pertsona gezurtia. 

Gezurrarekin asko. 

Gezurrak. 

Gezurra goiz. 

Gezurra esan nuen etxean. 

Gezur bat sinetsarazteko.  

 

 

Poltsan diru gutxi. 

Hanka labur. 

Agudo jausten dira. 

Ni baino lehenago kalean. 

Engainatzeko erraza. 

Lau esan behar dira. 

Ez dute egia bat egiten. 

Ez dio inori sinesten. 

Edo berandu ageri. 

Aberastu egiarekin inor ez. 
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Ebazpena:  

 

Gezurrik esaten ez duena, poltsan diru gutxi. 

Gezurtia eta herrena, hanka labur. 

Gezurtiari ez dio inori sinesten. 

Bi gezurrek ez dute egia bat egiten. 

Pertsona gezurtia, engainatzeko erraza. 

Gezurrarekin asko aberastu, egiarekin inor ez. 

Gezurrak agudo jausten dira. 

Gezurra goiz edo berandu ageri. 

Gezurra esan nuen etxean, ni baino lehenago kalean. 

Gezur bat sinetsarazteko lau esan behar dira. 

 
 

 

Buru zenbakidunak egitura erabilita (ikus lehen jardueran) eman ikasle 

bakoitzari zenbaki bat.  

4-5 ikasle badaude, talde bakoitzean banatu 1etik 5era zenbakiak.  

Adibidez, irakasleak “2” esatean, “2” zenbakia duten guztiek oinarri-taldea 

utziko dute, eta beste taldeetako “2” zenbakiekin elkartuko dira, atsotitzari lotuta 

dagoen egoera bat antzezteko. 

10 atsotitz direnez, bi buelta egin. Beraz, ikasle bakoitzak 2 zenbaki izango 

ditu.  

  

Adibidea:  

 

  Esaera: Gezurrik esaten ez duenak, poltsan diru gutxi.  

 

Egoera: Bi politikari hizketan daude. Saiatuko dira udaleko aurrekontuetatik 

hiritarren dirua lapurtzen.  
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5. fasea 

 
Beñatek bere burua engainatzen du. Badaki Maiderrek ez duela maite, baina 

ez zaio komeni, edo ez du nahi behintzat, intuizioari kasurik egitea. Maiderrek 

hipnotizaturik dauka Beñat.  

 

 

Segi nire eskuei dinamika 

 
 

Bikoteka jolas daiteke. Ikasle batek bigarren ikasle baten aurpegitik gertu 

jarriko du eskua. Bigarren ikasleak buruarekin jarraituko dio eskuaren 

mugimenduari (eskua astiro mugitu beharko da, helburua ez baita inor 

zorabiatzerik).  

Ikasle-gidariak (lehenak) hainbat modutan mugituko du eskua. Pertsona 

batek bi pertsona ere gida ditzake, bere bi eskuez.  

Bere buruaren jabe ez den pertsona batekin enpatizatzea da helburua.  
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

            

               6.JARDUERA:GEZURRA, HANKA-MOTZ                            

   (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Literatura-testua ulertu, interpretatu eta 

informazioa ondorioztatu dut. 
   

-Hitz batzuk interpretatu eta esanahia azaldu dut.    

-Perpaus osagarriak testuan identifikatu eta iritzia 

adierazteko erabili ditut. 
   

-Asmatutako egoerak bikoteka antzeztu ditut.    

  -Enpatia lortu dut beste batek gidatua jokatzen duen 

pertsona batekin. 
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Orientabide didaktikoak 
            

6. JARDUERA: GEZURRA, HANKA-MOTZ  

 

HELBURUAK 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak ulertzea 
eta interpretatzea, zenbait 

motatako komunikazio-

egoerei aurre egiteko.  
  

-Hitzik gabe modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea.  

 

-Hizkuntzaren erabilera-

arauak aplikatzea, hizkuntza 

modu txukunean, koherentean 

eta zuzenean erabiltzea eta 

transferentzia egokiak 
egitea helburu hartuta.  

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak ulertzea eta 

interpretatzea, esanahi orokorraz 

ohartuz, testuaren atalak identifikatuz, 

ideia nagusiak bereiziz eta informazio 

egokia hautatuz.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  
 

-Atsotitzen esanahia ulertzea eta 

egoera errealekin lotzea eta antzeztea. 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  
 

-Perpaus osagarriez eta zehar-

galderen erabilera-arauez gogoeta 

egitea, testuetan  identifikatzen eta beste 

testuinguruetara transferitzen.  

Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia.  
 

- Modu aktiboan eta egokian parte 

hartzea ikaskuntzako harremanetan, 

elkarlanerako jarrera positiboarekin eta 

enpatiarekin.  

Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 

 

-Literatura-testua ulertzea eta 

gezur egoerak interpretatzea.  

 

-Gezur-motak interpretatzea 

eta esanahia azaltzea.  

 

-Perpaus osagarriak testuan 

identifikatzea eta iritzia 

adierazteko erabiltzea.  

 

-Gezurrari buruzko atsotitzen 

esanahiaz jabetzea.  

 

-Esaerei lotutako egoerak 

bikoteka antzeztea.  

 

-Enpatia lortzea beste 

norbaitek gidaturiko pertsona 

batekin.  
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Gaia sakontzeko: gezurrak 

 

Geure buruari gezurrak esatea: disonantzia kognitiboa 

 
(Hauetatik moldatua: Selección de cuentos para trabajar las mentiras, Juani Velilla-rena, 

Pinocho, la importancia de la educación, Leah Padalino-rena, eta Mentirse a uno mismo y la 

disonancia cognitiva, Alberto Soler-ena) 

 

Gezurrak haurrekin eta gazteekin lantzeko bibliografia gehiago:  

 

Maurice J. Elias, Steven E. Tobias eta Brian S. Friedlander. (2011). 

Emotionally Intelligent Parenting: How to Raise a Self-Disciplined, 

Responsible, Socially Skilled Child. Argitaletxea: Harmony. 

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Argitaletxea: 

Praxis. 

Bisquerra R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Argitaletxea: 

Síntesis. 

López, F. Etxebarría, I., Fuentes, M.J., Ortiz, M.J. (Cood.) (1999) 

Desarrollo afectivo y social. Argitaletxea: Pirámide. 

 

 

Gezurretan ibiltzea ohikoa izaten da haurtzaroan. 

Zoritxarrez, helduek ere ohitura hori mantentzen dute. Gezurra 

esatea ez da batere onuragarria, ez baitigu errealitateri aurre 

egiten laguntzen. Horregatik, oso garrantzitsua da haurtzarotik 

egia esaten erakustea. Ohitura bihurtzen den heinean, 

etorkizunean praktikan ipiniko dute eta aplikatu ahal izango dute 

beren heldu bizitzan.  

 

Zergatik lagundu egia esaten? 

 

● Inguruko pertsonekin harreman positiboak finkatzen dira.  

● Autoestimua eta autokonfiantza areagotzen dira.  

● Garapen pertsonal osasuntsua sustatzen du.  

 

Egiazaletasunaren balioa beste oinarrizko balio batzuk eskuratzeko oinarria 

da. Hala nola laguntasuna, konfiantza, zintzotasuna, errespetua… 
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Zergatik aritzen dira haurrak gezurretan? 

 

Haurtzaroan zehar, noizbait, gezurra esan izan dugu. Guztiok. Gezur horien 

abiapuntua, ordea, kasuan-kasuan aldatzen da. Lehen haurtzaroan, gezurra 

ohikoa eta naturala da, haurraren fantasiazko munduarekin duelako lotura. 

Bizitzaren lehenengo atal horretan, errealitatea eta fantasia bereizten zaila da. 

Haurrak hazten doazen heinean, bai guraso eta bai hezitzaileok adi egon 

behar dugu. Izan ere, haurrak gezurrak esatera ohitzen badira, natural biziko 

dute egoera hori, eta helduen laguntza beharko dute zintzoak izaten ikasteko.  

 

 

Gezurrak eta Pinotxo 

 

Pinotxori erreparatzen badiogu, konturatuko gara 

gezurretan dabilenean bere burua babesteko egiten 

duela. Maitagarri Urdinak eskolara zergatik ez den 

joan galdegiten dionean egiten du, hain zuzen. 

Pinotxok badaki zerbait gaizki egin duela, eta senez, 

babestu egiten da, defentsa-mekanismoa da.  

 

Ez da aldez aurreko lanketa handiegirik izan duen gezurra. Sukalde-lan gutxi 

du, ibilian asmatutakoa da. Zigorra saihesteko haurrek gezurra asmatzen duten 

moduan gaiztakeriaren bat egin ostean. Gezur-mota hori lau eta bost urte arteko 

haurretan gertatzen da, nahiz eta jakin badakigun hainbat kasutan adinean 

aurrera garatzen doala. Pinotxoren sindromea deitu izan zaio gezurra esateko 

modu horri.  

 

 

Geure buruari gezurrak esatea: disonantzia kognitiboa 

 

Geure buruari gezurretan aritzen garela egia biribila da. Askotariko 

arrazoirengatik egiten dugu, baina azkenean, egunean zehar hamaika alditan 

geure buruari gezurretan ibiltzen gara. Zergatik? Disonantzia kognitiboa izena 

duen fenomeno psikologikoak lagunduko digu egiten duguna ulertzen.  

Geure buruari gezurretan ibiltzea, bakar-jokoan geure buruari tranpetan 

aritzea bezala izan daitekeela eman dezake. Eta bai, errealitatean hala da. Baina 

badu izateko arrazoirik: gezur horiek ez ditugu modu erabat kontzientean egiten. 
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Gure garunak erabiltzen duen errekurtsoa da gure ekintzei eta pentsamenduei 

koherentzia pixka bat eman ahal izateko.  

Pertsonak oso burugogorrak izatera hel gaitezke, eta argudio batzuk garatu 

eta mantendu ditzakegu hauek jada baliozkoak ez badira ere (aldaketei beldur, 

askotan). Geure buruari esaten dizkiogun gezur horiek, askotan, disonantzia 

kognitiboa deritzon fenomenoarengatik izaten da. 

Kontzeptu horrek egoera emozional desatsegin bati egiten dio erreferentzia. 

Zenbait iturburu izan ditzake: hala zerbaiten gaineko ideia edo uste baten 

gaineko desadostasunetik, nola ideia horiek eta horienganako gure jarrerengatik. 

Sentsazio desatsegin horrek disonantzia murriztuko edo desagerraraziko dituzten 

jokaeretara garamatza, edo mota guztietako justifikazioak asmatzen ditugu.  

Adibidez, gure ideiekin eta sinesmenekin bat datorren zerbaitekin topo 

egiten dugunean, berehalakoan onartzen dugu. Horrela, gutaz dugun irudiaz eta 

kontzeptuaz ez aldentzeko, prest gaude kontzeptu horretara hurbiltzen gaituen 

estereotipoetara gerturatzeko eta geure egiteko. 

Eta horrela, gure bizitza guztian zehar, malabarak egiten ditugu disonantzian 

ez erortzeko. Baina horrek badu B alderik: mundua aldatzen ari da, eta gu ez 

bagara egokitzen eta gure ideiak ez baditugu zalantzan jartzen, oso zaila 

gertatuko zaigu eta gehiago kostatuko zaigu aurrera egitea.  
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Jarduera girotzeko euskal musika eta poesia apur bat:  

Gezurra ari du eta Elkartasun basatia 
 

Gezurra ari du, Gorka Arbizurena (Berri txarrak):  

 Youtubeko lotura:  
 

Gezurra ari du (Gorka Arbizu) 

 

Elkartasun Basatia (Oier Guillan) 
 

GEZURRAK 
  
Gaur goizean oroimena antolatzeko 

premia sentitu dut lehenago inoiz ez bezala. 

Egunkaria irakurtzen ari nintzela 

noragabeko gomutan galdu naiz: 

iritsiko da unea zeinean 

momentu honetan bertan munduan 

bizirik gauden guztiok hilik egongo garen, 

pixkanaka, banaka, denok. 

Neure buruari galdetu diot 

zehatz-mehatz zein izango den segundoa zeinean 

momentu honetan bertan arnasestuka 

gaudenen arteko azkenak pausua luzatzeari utziko dion. 

Horregatik sortu zait poesia idazteko presa berriro, 

egunkariek kontatuko ez dutena jasotzeko, 

laztan baten neurria inori bidaltzeko. 

  

Bizi gabe utzi ditugun munduak 

salbatzeko modua izan liteke Teatroa; 

historia ofizialik gabeko pertsonen memoria, Poema bat; 

oroitzapen klandestinoak trafikatzeko batzarra, 

zigarro baten ertzeko solasaldia; 

haurrei izenak jartzea, 

liburuetan kabitzen ez dena idatzita uztea haizean. 

Eta neure burua konbentzitzen saiatu naiz, 

une honetan bertan bizirik gauden guztiak 

hilik egongo garen garai horretan 

bizirik egongo direnak engainatzeko modurik behinena 

gezurrak idaztea izan litekeela, sinets dezaten 

gauzak beste modu batean egin litezkeela 

Literatura izan dadin biharko historia.  

https://youtu.be/zBCqc7ey3ek
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7. JARDUERA: BELDUR 

NAIZ EZ OTE… 
 
 

Guztiok diogu beldurra zerbaiti. Finean, beldurra 

defentsa-mekanismoa da, irauteko dugun babesa. Baina 

sarritan, beldurrak, argazkian bezala, makurtu egiten 

gaitu, hegoak mozten dizkigu, eta kasurik okerrenean, 

“izozten” gaitu. Hau da, blokeoak sortzen dizkigu. 

Aurrera ezin joan horrek inpotentzia dakar, edo besterik 

gabe, pasiorik eza, amatatze progresiboa.  

Goazen ikustera zerk beldurtzen dituen liburuaren 

pertsonaia nagusiak.  

 

 

1 
 

—Noraino joan nahi duzu? 

—Nola noraino? 

—Noraino joan nahi duzun jakin behar dut, beste ezer egin aurretik —esan 

zuen. Ez nuen ulertzen, eta zer erantzun ez nekiela geratu nintzen. Berak 

jarraitu zuen, burua makurtuz—: Uste dut zurekin maitemintzen ari naizela. 

Zein intentzio duzun jakin behar dut  

 

(18. or.) 

 

                             *** 

2 
 

Beldur izan nintzen une batez. Zure begirada ezaguna egin zitzaidan. Beti 

sorrarazi dit halako barne-mina izoztutako bihotza dutenen amildegi-

munduan mugitzeak. Aintzat baliagarritasuna baizik hartzen ez duen 

begiradak ortzadarraren kolore guztiak zokoratzen ditu. Zorrotzegia eta 

axolagabeegia da. Traza hori hartu nion, ba, zure begiradari. Begiak itxi 

nituen, ordea, eta burua astindu. Burua bortizki mugitu nuen, batera eta 
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bestera, aurrera eta atzera. Begiak zabaldu nituen. Aurrean ikusi zintudan, 

nire zain egongo bazina bezala, xarmagarri. Irribarre egin zenidan.  

 

(19. or.) 

 

                          *** 

 

3 
 

Hotzikara izan nuen gorputz osoan. Ez nuen atzera egin, ordea. Gehiegi 

erakarri ninduen neure buruak sumatu nahi zuen enigma atmosferak.  

Bertako isiltasuna astunegia zen. Begi ikusezin batzuk gu zelatatzen 

egongo balira bezala sentitu nuen. Gehiago hurbildu nintzen, barrura 

begiratzeko. Zuk atzerantz bultza ninduzun, besotik tira eginez.  

(34. or. ) 

                  

                          *** 

4 
 

Putz egin nuen. Armairuko ispilu antzekora jo nuen berriro. Txorimalo 

traza kendua nuen, behinik behin.  

Nor izango ote zen? Beharbada… 

Zeharo kikilduta joan nintzen sarrerara.  

 

(44. or.) 

 

                          *** 

5 
 

Horrela hasi zen guztia. Antzerkia, zinea, pasieraren bat (asko maite 

zenituen pasierak! Gero jakin nuen zergatia). Dena oso azkar. Ez nintzen 

denboraren hegadez jabetu ere egiten, maldan behera eta galgarik gabe 

nindoan. Horietan, jakina da, ostiakoa hartu eta hortzak galtzeko arriskua ez 

da baztergarria izaten. Berdin zitzaidan. Ordenagailua zenbait egunetan 

ahaztu eta guzti egin nuen (pentsa!). Besarkada ugari izan ziren bion artean. 

Musu gehiago.  

Eta beldur izugarria.  
 

(60. or.) 

 

 

 

                           *** 



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
91 

 

6 
 

Ez genuen denbora luzerik galdu. Esatekoz, atetik sartu orduko geunden 

zure ohean. Ohe txikia zen eta egundoko kirrinka-hotsak ateratzen zituen. 

Banekien, zuk horrela esan zenidalako, ez zegoela beste inor etxean, baina 

joder, kristoren urduri jartzen ninduen kirriz-karraz hark. Ze, seguru nago 

aurreko blokekoek ere entzun behar izan zutela.  

 

(65. or.) 

 

                          *** 

7 
 

Han ez zuen inolako aitzakiak balio. Nabariegia zen guztia.  

Txilibitua moztuko zidaten.  

Gutxienez.  

(77. or.) 

                           

 
 

ARIKETA 
(Ikasleentzako ariketak) 

 

1. fasea 

 
Aurreko zatietan zenbait beldur-mota agertzen dira.  

Irakurketa partekatuan (2. jardueran zehaztua) testua irakurri ondoren, esan 

zein motatako beldurrak adierazten diren pasarte bakoitzean.  

 

1. zatia. Maitemintzeari beldurra zion, mina jasotzeari beldurra. Jaione zen 

beldur. 

2. zatia. Hoztasunari beldur. Maiderren begirada hotza eta xarmagarria zen 

aldi berean. Beñat zen beldur. 

3. zatia. Harago egon litekeenari beldur zion Beñatek, baina aldi berean, 

erakargarria egiten zitzaion. 
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4. zatia. Itxura dela eta, jendearen esanei beldur. Beñat zen beldur. 

5. zatia. Porrotari beldur, Maiderrekiko harremanean. Kolpea hartzeko beldur 

zen Beñat, Maider parte onekoa ez zela susmatzen zuelako.  

6. zatia. Lehenengo sexu-harremanari beldur. Beñat zen beldut. 

7. zatia. Gurasoen errietari beldur. Beñatek Maiderren gurasoei zien beldur. 

 

 

2. fasea 
 

Lexiko ariketa.  

 

Azpimarratu testuan beldurra adierazten duten hitzak. Sailkatu 

koloreen arabera.  

Hona hemen beste batzuk (horiek ere sailkatu): 

 

Hitzak:  

 

Beldur-ikara, beldurrak airean, beldurrak hiltzen, antsietatea, izu-ikara, 

histeria, uzkurtu, lotsa, kikildu.  

 

            

Beldur arina Beldur jasangarria Oso beldur 

   

 

 

 

3. fasea 
 

Zein dira zure beldurrak?  

Banaka erantzuteko ariketa.  
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Idatzi zeri diozun beldur, eta kontatu pasadizo bat beldur horri lotua, 

dagokion beheko laukian. Aurreko ariketako hiztegia erabili. Gero aurkitu 

klasean pertsona bat beldurrak partekatzeko.  

 

 

Irrazionalari beldurra 

 

Ezezagunari beldurra 

 

Beldur soziala 

 

Fobiak 

 



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
94 

 

Porrotari beldurra 

 

Bakardadeari beldurra 

 

Heriotzari beldurra 

 

Konpromisoari beldurra 
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Norbaitek harrapatzeko beldurra 
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4. fasea 
 

 Beldurren panela 

 
 

Zure beldurrak identifikatu ondoren, hartu post-it bat eta idatzi bertan 

zure beldurrik handiena. Ez da beharrezkoa zure izena jartzea. Irakasleak 

post-itetan egondako informazioa taula batean bilduko du (Padlet aplikazioa 

erabiltzea ere posible da), guztion artean beldur horiei aurre egiteko modua 

bilatzeko.  

 

5. fasea 

 

Beldurrei aurre egiten 

 

 
Elsa Punsetek “beldurraren eskailera” proposatzen du gure 

beldurrei aurre egiteko, Iraultza txikien liburua izenburua duen 

eskuliburuan. Beldurra gainditzeko, Elsaren esanetan, beldur horri 

behin eta berriro, baina mailaz maila, aurre egin behar zaio. Horrela, 

ziurtasuna bereganatzen hasiko gara, eta behar ditugun gaitasunak 

hartuko ditugu bidean.  

 

Adibidea 

 

Txakurrei beldurra gainditzeko eskailera. 

 

1. maila: begiratu txakurren argazkiak.  

2. maila: txakurrak agertzen diren bideoak ikusi.  

3. maila: begiratu txakur bati leiho batetik.  

4. maila: begiratu txakur bati beste espaloitik.  

5. maila: begiratu lotuta dagoen txakur bat 5 metrotik. 

6. maila: begiratu lotuta dagoen txakur bat 2 metrotik. 
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7. maila: jarri lotuta dagoen txakur baten ondoan. 

8. maila: agurtu jabearen altzoan dagoen txakur txiki bati. 

9. maila: agurtu lotuta dagoen txakur handi bati. 

10. maila: agurtu loturik ez dagoen txakur handi bati.  

 

Aukeratu aurreko ariketan irakasleak bildutako beldurretako bat eta 

idatzi “beldurraren eskailera”. Beldur hori duen pertsonak eskertuko dizu. 

Dekalogoa egiteko ikusi aurreko adibidea. Eskailera guztiak argitaratuko dira, 

nork berea pertsonalizatzeko.  

 

 

6. fasea 

 

 
 

Puxika pare bat puztuko dugu gure beldurrik beldurgarrienez pentsatzen 

dugun bitartean. Puxikak gure gorputzari lotuko dizkiogu. Gero, beste 

gelakideekin talka eginez, puxikak lehertzen saiatuko gara.  
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

               7. JARDUERA:BELDUR NAIZ EZ OTE …                            

   (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Literatura-testua ulertu, interpretatu eta beldur 

egoerez jabetu. 
   

-Beldurra adierazten duten hitzen esanahia ulertu  

dut. 

   

-Nire beldurrak identifikatu eta taldekide batekin 

partekatu ditut. 
   

-Beldurra gainditzeko dekalogoa idatzi dut.    

  -Nire beldurrak akabatzeko dinamika besteon 

laguntzaz ondo burutu dut. 
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Orientabide didaktikoak 

 

7. JARDUERA: BELDUR NAIZ EZ OTE 

 

 

HELBURUAK 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 
 

 

-Hizkuntzaren zenbait erabilera-

eremutan sortutako literatura-

testuak ulertzea eta interpretatzea, 

zenbait motatako komunikazio-

egoerei aurre egiteko.  

  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta zuzenean 

espresatzea eta interaktuatzea. 

 

- Nork bere ikaskuntza-prozesuez 

gogoeta egitea, eta bere hizkuntzean, 

eta ikaskuntza-gaitasunean konfiantza 

izatea.  

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak 

ulertzea eta interpretatzea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Jarraibidezko testuak sortzea, 

koherentzia, kohesio eta 

zuzentasun txukun batez.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

 -Jokaera asertiboak eta 

enpatikoak izatea, bai eta euskara 

erabiltzeko jarrera proaktiboa, 

kooperatiboa, bidezkoa eta 

arduratsua ere testuinguru 

eleaniztunetan.  

Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 

 -Ikasleak bere hizkuntza-

ikaskuntzaz gogoeta egitea, bere 

ikasteko gaitasunean 

konfiantzarekin, autorregulazioa 
sustatzeko.  

Izaten izateko konpetentzia. 

 

-Literatura-testua ulertzea, 

interpretatzea eta beldur 

egoeraz jabetzea.  

 

-Beldurra adierazten duten 

hitzen esanahia ulertzea.  

 

-Beldurrak identifikatzea eta 

taldekide batekin partekatzea.  

 

-Beldurra gainditzeko 

dekalogo bat idaztea.  

 

-Nire beldurrak akabatzeko 

dinamika besteon laguntzaz 

ondo burutzea.  
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Gaia sakontzeko: beldurraz 

Jendaurrean hitz egiteko beldurra 

Liburu honetatik moldatua: Cómo Hablar y Presentar en Público (Nola hitz egin eta 

aurkeztu jendaurrean). Carlos Salas. Argit: Mirada Mágica (2016). 

 

Jendaurrean hitz egitea da dagoen beldurrik 

handienetariko bat. Hotzean aztertuz gero, beldur 

horrek badu alde on bat (gutxienez).  

Aspaldian, oso lasaia zela esan zidan pertsona 

bat ezagutu nuen. Ez omen zen ezerekin ikaratzen, 

eta jendaurrean hitz egiteak ez omen zion beldurrik 

ematen. Pertsona pila baten aurrean hitz egiten 

entzun nuenean, konturatu nintzen oso lasai hitz 

egiten zuela: guztiok aspertzeraino! Nahiago beldur direnak. Izan ere, jendea ez 

aspertzeko zerbait asmatuko baitute. 

Eskertuta nago jendaurrean hitz egin behar dudan bakoitzean, urduri jartzen 

naizelako eta beldur naizelako. Horrek hitzaldiak prestatzera bainarama, 

zertzelada guztiak zaintzera, zerbait berria asmatzera. Praktikatzera behartzen 

nau. Tranpal batera igotzen naizenean, nire buruarengan konfiantza gehiegi 

badut, etorria galtzen dut eta hitzaldiak okerrera egiten du.  

Publikoari beldur badiozu, ziurrenik, inoiz ez duzu pentsatu zu zeu entzule 

zarenean zein jarrera izaten duzun: pertsona onbera zara. Publikoa borondate 

onekoa da. Ez da uluka hasten hizlaria urduri jarri delako, ez eta hitzaldia oso 

txarra bada ere. Alderantziz, hizlaria gaizki pasatzen ari dela ikusten dutenean, 

irribarre egiten diote eta ahal dutenean laguntzen. 

Argi izan behar duzuna zera da: ez izan beldurrik izuari. Mundu guztiak dio 

beldurra jendartean hitz egiteari. Mark Twain-ek esan zuen moduan: “Hizlarien 

%50ek jendaurrean hitz egiteari beldurra diola onartzen du. Beste %50ek 

gezurra diote”. 

 

(Ikus gehiago honetaz 10. jardueraren “Gaia sakontzeko” atalean) 
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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat: Beldurrik ez 

(En tol sarmiento) 

Youtubeko lotura:  

 

Beldurrik ez-En tol Sarmiento 

 
 

Edalontzia noraino 

dago beteta, 

nire ESKU EZ dagoen 

zozketa bat da. 

 

Soka gaineko 

ibilaldi honetan, 

begiratzen dut 

biziki etorkizuna. 

 

Kanpoko eraginez 

jositako bidean, 

errenkan nabil zalantzaz 

nora ezean. 

 

Noizko geratu ziren 

nire ametsak 

besteek esango dutenaren 

esperoan? 

Behin eta berriz, 

ausartu eta ezinik, 

LOTSATUTA osorik, 

ez dut jarraitzen aurrera. 

 

Margoturik 

beldurrezko munduan, 

sentitu naiz 

bizitza osoan. 

 

Oraingo honetan! 

Nire jolasa da! 

Eta nire ESKU arauak! 

Aske bizitzea! 

Erabakia da! 

Atzo, gaur eta bihar! 

Han geratu dira! 

OZTOPO guztiak! 

 

 

Kaiola erraldoietan! 

Atera irriak! 

Atera gogoak! 

Bizi gaitezen muga-mugan! 

So egin dut nire 

barneko putzuan, 

ikaratu nau 

bat-batean sakonerak. 

 

KONTURATUZ UREZ NIK 

BETE NUELA 

zergaitik ez NAIZ JOAN 

HAN BAINU bat hartzera? 

Behin eta berriz, 

ausartu eta ezinik, 

LOTSATUTA osorik, 

ez dut jarraitzen aurrera. 

 

Margoturik 

beldurrezko munduan, 

sentitu naiz 

bizitza osoan. 

 

Oraingo honetan! 

Nire jolasa da! 

Eta nire ESKU arauak! 

Aske bizitzea! 

Erabakia da! 

Atzo, gaur eta bihar! 

Han geratu dira! 

OZTOPO guztiak! 

Kaiola erraldoietan! 

Atera irriak! 

Atera gogoak! 

Bizi gaitezen muga-mugan! 

Eta ez, 

ez dago irabazterik. 

 

 

 

https://youtu.be/QuvIg-7SXIQ
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Eta ez, 

arriskatu gabe. 

Eta ez, 

ez dago altxatzerik. 

Eta ez, 

lurrera JAUSI gabe. 

Eta ez, 

ez dago irabazterik. 

Eta ez, 

arriskatu gabe. 

Eta ez, 

ez dago altxatzerik 

lurrera JAUSI gabe! 

 

 

 

Oraingo honetan! 

Nire jolasa da! 

Eta nire ESKU arauak! 

Aske bizitzea! 

Erabakia da! 

Atzo, gaur eta bihar! 

Han geratu dira! 

OZTOPO guztiak! 

Kaiola erraldoietan! 

Atera irriak! 

Atera gogoak! 

Bizi gaitezen muga-mugan! 
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8. JARDUERA: JELOSKORRA 

NI? 

 

 
 

 
 

Irakurri arretaz hurrengo pasarte hauek:  
 

Jaione ere ikusi nuen, halako batean. Bere koadrilako beste neskekin 

zegoen, komun alboko pasilloan. Begira-begira neukan, gajoa. Kristal 

hautsiak sentitu nituen barneak urratzen, baina disimulatu egin nuen, eta ikusi 

ez banu bezala jokatu nuen, dantza eroarekin jarraituz.  

 

(16. or.) 

         

                       *** 
 

—Neska harekin ari zara? —galdetu zidan, bat-batean.  

—Zein neska? 

—Badakizu zein neska. Harekin zabiltza? 

—Zein neska? —tematu nintzen.  

—Jo, Beñat, ez adarrik jo. Diskotekako hura. Orain bi aste ikusi zintudan 

hari besarkatuta.  

—Gaizki iruditzen zaizu? 

—Ez. Nahi duzuna egin dezakezu. Baina jakin behar dut.  

Aurrez aurre jarri nintzaion. Begi beltz ilun haiek aztertu nituen.  

—Zergatik jakin nahi duzu? 

Begiak jaitsi zituen. Berehala jaso zituen, ordea.  

—Badakizu zergatik.  

—Esadazu garbiago, please.  

—Beste neska batekin ari bazara, bakean utziko zaitut.  

 

(49. or.) 
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                       *** 

Bazen.  

Han zeunden. Beno, han zeundeten. Zu eta ez dakit nor zen bestea. Ile 

luzea eta zera baino altuagoa. Musuka aritu zineten. Eta ez kopetan, nirekin 

lehen gau hartan egin zenuen bezala. Ez, ez zenizkion kopetan eman musuak.  

Ni ez nintzen mugitu ere egin denboraldi batean. Ezin nuen. Zer egin 

nezakeen?  

(92. or.) 

                          *** 

Norbait behar zenuen orduan —jarraitu nuen. Ezin nintzen gelditu—. 

Beste norbait. Txima-luze haren arreta erakarri nahi zenuen, baina laguna ez 

zuen norbaitekin. Hura zirikatzeko, edo pizteko, edo nik zer dakit ba. Hor 

zeundela gogorarazteko, bere aurrean, eta zer ari zen galtzen garbi uzteko, 

agian. Horregatik hainbeste pasiera. —Irribarrea atera zitzaidan gogoratzean. 

Zenbat pasiera, zenbat kilometro!  

(102. or.) 

 

 
ARIKETA 

(Ikasleentzako ariketak) 

 

1. fasea 
 

Irakurketa-estrategia. Memoria.  

 

Aurkitu honako zutabeetan (zeure memoria astinduta eta aurreko testuak 

berriro begiratu gabe) pasarteotan agertzen diren hitzak. Ahalik eta gehien 

lortu.  
 

Emaitza: azpimarratutakoak dira testuetan daudenak 
 

Koadrila 

Pasillo 

Komun 

Garbi 

Itsasontzi 

Pasiera 

Negarra 

Irribarre 

Lagun 

Ile 

Arreta 

Kopeta 

Masail 

Diskoteka 

Ilun 

Please 

Metro 

Begiak 

Kanposantu 

Ero 
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2. fasea: Ulermen-estrategiak. Inferentzia.  
 

Ondorioztatu zergatik izan diren zeloak aurreko zati bakoitzean, eta nor 

dagoen jelosiak jota eta norengatik. Erabili kausazko perpausak.  
 

  

1. pasartea: Jaione dago jeloskor, Beñat Maiderrekin dantzatzen ari delako.  

2. pasartea: Jaione dago berriro jeloskor, arrazoi beragatik, diskotekan ikusi 

dituelako 

3. pasartea: Beñat dago jelosiak jota, Maider eta mutil bat kotxean ikusi 

baititu.  

4. pasartea: Beñat dago jeloskor, konturatzen denean Maiderrek erabili egin 

duela, beste mutil batekin ateratzeko.  

 

 

3. fasea: Inkesta 

 

 
 

 

Maite dugun pertsona bat gal dezakegula pentsatzean sor daitezke zeloak. 

Batzuetan, irudimena baino ez da; beste batzuetan, egoera erreal batek sor 

diezaguke ezinegona.  

 

Edozein kasutan, zeloek dakarkiguten informazioa baliagarria izan daiteke 

gure harremanean, gugan txarto zer dagoen detektatzeko, eta ondorioz, 

hobetzeko. Baina jeloskorra al zara? Ea hurrengo galdetegi honek laguntzen 

dizun jakiten (elkarri egin taldean, eta erantzunak interpretatu): 

 

Jeloskorra al zara? Google Form 

 

 

1. Zure gurasoak gelakide baten gurasoekin hitz egiten ari dira. Zure 

neba/arreba ari dira goraipatzen nota bikainak atera dituelako. Baloratu 

sentitzen duzun inbidia.  

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

https://drive.google.com/open?id=1-jZAX3tfRdN9qlg07FdAO0qW4zq4F0b4yl0i4wCfrWA
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2. Zure txakurra egunero ateratzen duzu pasieran, baina zure aitari egiten dio 

kasu handiagoa zuri baino.  

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3. Gustatzen zaizun pertsonak oso ondo hitz egiten du oso erakargarria den 

beste lagun batez. Molestatzen dizu? 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4. Zure bikotekideak gustuko dituen aktoreei buruz ari da hizketan lagun-

taldean. Jeloskor jartzen zaitu esandakoak? 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5. Zure bikotekidea oporretan joan da eta zuk etengabe jakin nahi duzu non 

dagoen.  

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6. Eskolan taldeko lana egin duzu eta zure ikaskide batek primeran egin du. 

Zorionak ematen dizkio etengabe irakasleak. Txarto sentitzen zara? 

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7. Zure koadrilan arlo guztietan ona den pertsona bat dago. Mania diozu? 

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8. Zure ustez, Olentzerok opari gehiago ekarri dizkio zure neba/arreba 

txikiari? Txarto hartuko zenuke? 

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9. Zure bikotearen sakelakoa zure eskuetan jausten bada, mezuak begiratzeari 

ekiten diozu.  

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

10. Zure gurasoek katu bat erosi dute. Gurasoak goxo-goxo mintzatzen 

zaizkio. Jeloskor egongo zinateke? 

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Erantzunak 

 

0 puntutik 30 puntura 

Zorionak! Zuk bai maite duzula zeure burua! Beste pertsona zurea ez dela 

ulertzen duzu eta arriskuei aurre egiteko prest zaude.  

 

30etik 70era 

Batzuetan jeloskor sentitzen zara, ziur aski pertsona hori maite duzulako. 

Saiatu apur bat erlaxatzen zeure buruari mina ez emateko. Oreka lortzetik 

gertu zaude. Baliatu zeloak zeure burua lantzeko.  

 

70etik 100era 

Oso Jeloskor zaude.  Hausnartu eta pentsatu zergatik duzun harreman hori 

pertsona horrekin. Zeloen iturburua zein den jakin ondoren, saiatu 

konpontzen. Zeloek ez zaituzte zoriontsu egiten.  

 

 

4. fasea: Autoestimua 

 

 

 
Zeloak eta autoestimu-falta lotuta daude.  

Autoestimua geure buruarekin dugun harremanaren araberakoa da, bizitzan 

zehar garatzen da izandako esperientzia onen eta txarren arabera.  

Kanpoko eraginaz gain, gu geu saiatu gaitezke autoestimua igotzen.  

Goazen ikustera nola dagoen zure autoestimua.  

Honako galderei erantzun ondoren, ikasleek interpretatu egin beharko 

dute aurreko inkestan irakasleak egin duen moduan.  
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AUTOESTIMUAREN INGURUKO GALDEKETA 
 

Puntua itzazu honako esaldi hauek beraiekiko duzun adostasun mailaren arabera:  
 

“Gustura nago nire gorpuzkera edo itxura fisikoarekin” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

“Gustura nago, oro har, naizen modukoa izatearekin” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

“Etxean, nigandik eman dezakedana baino gehiago espero dutela iruditzen zait” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

“Nire gurasoek gehiegi babesten nautela iruditzen zait” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

“Maiz izaten dut porrot egiteko beldurra, eskolan, lanean… ” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

“Gustura nago familian dudan giroarekin eta harremanarekin” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

“Gustura nago lagunartean dudan giroarekin” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

“Gustura nago ikastetxean ditudan harremanekin” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

“Oro har, jendeak estimatzen nauela uste dut” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

“Besteen pareko sentitzen naiz, nire alde on eta txarrekin” 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

 

Erantzunak 

 

0 puntutik 30 puntura 

 

30etik 70era 

 

70etik 100era 
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Hona hemen hainbat dinamika.  

 

Autoestimua paperera dinamika 

 
Har ezazu orri zuri bat. Paperari zatiak kendu, autoestimua kaltetzen 

dizuten kausak gogoan dituzula. Zenbat eta handiagoa kausa, orduan eta 

handiagoa kendutako paper zatia. Geratzen den paper zatia zure autoestimua 

litzateke.  

Ikasleak lagun ditzakezu: nola dago haien autoestimua hainbat alorretan? 

Ikasketa, lagunak, familia, kirola…  

 

Munduko 1. marabilla dinamika 
 

 
Lehenik, irakasleak ispilu bar sartuko du kutxa 

barruan (ezkutuan). Ondoren, ikasleek banan-banan 

begiratuko dute barruan.  

Orduan, mezua: “Begiratu kutxa barruan. Inoiz ikusi 

duzun gauzarik ederrena ikusiko duzu”.  

Ikasleek ispilu bat dagoenez, beren irudia ikusiko 

dute.  

Garrantzitsua da geroko hausnarketa.  

 

Ikasleentzako galderak:  

 

- Zer pentsatzen zenuen egongo zela? 

- Nola sentitu zara zure irudia ikustean? 

- Gustura zaude zeure buruarekin? 
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Geure burua indartzen dinamika 
  

 

Normalean gehiago gogoratzen ditugu kritikak, minak… eta ahazten 

zaigu gure arrakastak eta bertuteak ospatzea. Beraz, hiru zerrenda egingo 

ditugu ikasleekin:  

 

1. zerrendan, idatzi bizitzan zehar besteek esandako lausenguak, loreak, 

kualitate onak… 

 

2. zerrendan, idatzi indarguneak eta gaitasunak.  

 

3. zerrendan, idatzi harro sentiarazten zaituzten lorpenak.  

 

Adibidez: dibertigarria naiz, ondo moldatzen naiz kiroletan eta harro nago 

neure buruaz 4 ikasgai berreskuratu dudalako. 
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

               8.JARDUERA:JELOSKORRA NI?                            

 (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Literatura-testua ulertu, interpretatu eta 

inferentziak egin ditut. 
   

-Memoriaz testuko hitz batzuk gogoratzen ditut.    

-Inkesta bati erantzunez zeloen eragina aztertu dut 

neure buruan. 
   

-Inkesta bati erantzunez autoestimua aztertu dut 

neure buruan. 
   

-Autoestimua kentzen didaten egoerak identifikatu 

ditut. 
   

  -Nire indarguneen zerrendak, nire eta besteon 

ikuspuntutik, egin ditut. 
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Orientabide didaktikoak 

 

8. JARDUERA: JELOSKORRA NI? 

 

 

HELBURUAK 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 
 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre 

egiteko.  

  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea. 

 

- Nork bere ikaskuntza-

prozesuez gogoeta egitea, eta 

bere hizkuntzean, eta ikaskuntza-

gaitasunean konfiantza izatea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak 

ulertzea eta interpretatzea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia. 

 

-Inkesten balorazioa egiteko 

orria sortzea, koherentzia, 

kohesio eta zuzentasun txukun 

batez.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

 -Jokaera asertiboak eta 

enpatikoak izatea, bai eta 

euskara erabiltzeko jarrera 

proaktiboa, kooperatiboa, 

bidezkoa eta arduratsua ere 

testuinguru eleaniztunetan.  

Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 

 -Ikasleak bere buruaz 

gogoeta egitea, bere ikasteko 

gaitasunean konfiantzarekin, 

autorregulazioa sustatzeko.  

Izaten izateko konpetentzia. 

 

-Literatura-testua ulertzea, 

interpretatzea eta 

jeloskortasun egoerez 

jabetzea.  

 

-Irakurketa-estrategiak 

lantzeko memoriaz testuko hitz 

batzuk gogoratzea.  

 

-Inkesta bati erantzunez, 

ikasle bakoitzak bere zeloen 

eragina aztertzea.  

 

-Inkesta bati erantzunez, 

ikasle bakoitzak bere 

autoestimua aztertzea.  

 

-Ikasleak autoestimua kentzen 

dioten egoerak identifikatzea.  

 

-Ikasleak indarguneen 

zerrendak egitea, bere eta 

besteen ikuspuntutik. 
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Gaia sakontzeko: Eris/Diskordia eta autoestimua 

 

Zeloak (Greziako mitoak hizpide). Diskordiaren sagarra. 

 

Ospakizun handietarako aitzakia ederra izan zen Peleoren eta 

Tetisen ezkontza. Jainko guztiak elkartu ziren, Eris (edo 

Diskordia) izan ezik: desadostasunen jainkosa. Nahi gabean 

ahaztu zitzaien gonbidatzea. Edonola ere, festara gerturatu zen 

Eris, eta sagar bat jaurti zien han elkartuta zeudenei. Sagarra, 

biraka, Hera, Atenea eta Afrodita zeuden lekura iritsi zen.  

Sagarrean idatzita hauxe zegoen: “ederrenarentzat”. Horrek 

zalantza sortu zuen: nor zen ederrena?  

Hiru jainkosetako bakoitzak (Herak, Ateneak eta Afroditak) 

beretzat eskatu zuen sagarra, eta ez zuten onartzen beste bietako 

inorentzat izan zitekeenik. Beste jainkoetatik inor ez zen ausartu 

baten edo besteren alde egiten.  

(Kondaira horrengatik, liskar edo desadostasunen bat bada 

“desadostasunaren sagarra” deitzen zaio). 

Soluzioa aurkitzeko, Parisengana jo zuten, hiru jainkosek sinesten baitzuten 

hilkor haren zentzu onean. Harekin, Troia hiria sartzen da jokoan, Troiako 

printzea baitzen Paris.  

Banan-banan, Paris limurtzen saiatu zen jainkosa bakoitza. Herak 

aberastasunak eskaini zizkion; Ateneak, berriz, gerlari gisa fama eta ospea; 

baina Afroditak emazte gisa emakumerik ederrena maitemintzeko aukera eman 

zion. Bestela ere, Afrodita, edertasunaren jainkosa izanik, hiruretatik ederrena 

zen berez, eta Paris-en aburuz sagarra hari ematea zen erabakirik zentzudunena. 

Hera eta Atenea oso mindu ziren, eta harrezkeroztik Paris-en eta Troia hiriaren 

etsai sutsu bihurtu ziren.  

Hortik abiatu zen Troia hiria suntsituko zuen gerla.  

 

Autoestimua zelan landu 

 
Liburu honetatik modatua: Iraultza txikien liburua (El libro de las pequeñas 

revoluciones). Elsa Punset. Destino argitaletxea (2016).  

 

Hamarkada batzuetatik hona, autoestimuaren garrantziaz dihardugu. Hau da, 

nork bere burua onartzeaz eta baloratzeaz. Baina ez da beti erraza izaten, 

gizakiok gauzak ongi egiten ez ditugunean barruko ahots kritikoak behatu eta 

epaitzen baikaitu, eta horrek ahuldu egiten gaitu. Orduan, ezbeharrei aurre 
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egiteko autoestimua ez bada nahiko, zerk lagun gaitzake 

geure buruarekin hobeto sentitzen? 

Ikerketek argi adierazten dute zein den bidea. Ez dugu 

geure burua hauspotu behar edo ikaragarri ongi ari garela 

esan beharrik, hala ez bada; nork bere burua den bezala 

onartzearekin nahikoa litzateke, gure akats eta guzti. Batez 

ere gure akatsekin. Ikerlariek auto-errukia deitzen diote: 

nork bere buruagatik errukia sentitzeko gaitasuna. 

Auto-errukirako gaitasuna dugunean, geure mugak eta 

akatsak barkatzeko ahalmena dugu. Ez gara hain gaizki 

sentitzen antzezlan batean testuaren zati bat ahazten 

zaigunean edo futbol-partida batean penalti bat huts egiten 

dugunean. Auto-errukiak gizakiak garela oroitzen digu eta 

huts egitea naturala dela ohartarazten. Autoestimuak berak bakarrik, ordea, ezin 

du horixe lortu, onena izatean oinarritzen baita, eta honelakoak esaten dizkigu: 

“galtzailea halakoa…”. Barneko ahots kritiko horrek indartu ordez, aurrera 

jarraitzeko ahul gaitzake.  

Auto-errukiak gogorarazten digu huts egitea naturala dela. 

 

Nola garatu, orduan, ezinbesteko auto-erruki osasuntsua? 

 
Erraza. Geure buruari adeitasunez hitz egitea besterik ez dugu. Teknika hori 

darabilte, esaterako, marine-ek entrenamendu oso gogorrak gainditu ahal 

izateko. Izan ere, badakigu geure buruari abegikortasunez hitz egiten badiogu, 

geure errendimendu kognitiboa hobetzen dela, geure memoria eta 

kontzentrazioa.  

Saia gaitezen. Gutxi dugu galtzeko! 
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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat: Milaka zati (Alaitz 

eta Maider) 

 

Youtubeko lotura:  

 
Milaka zati Alaitz eta Maider 

 

Leihoan naiz, euri tantei begira, 

eta zu ondoan ez zaitut jada. 

Nere negarrak horixek baitira, 

sentitzen naiz azken bolada hontan. 

Zure laztanak, ezpainak, mingaina, 

oraintxe beste batengan dira. 

Zure jolasak, irrifar ta nahiak 

zure berotasunaren dirdira. 

Zu non ote zaren galdetzen dut ozen mendeetan, 

ze lora, kirila eta malkotan murgilduta. 

Zu gabe mundua dohakit urrun zeru honetan, 

ze lora, kirila eta malkotan murgilduta. 

Milaka zatitan eindako 

ilusio amaiera. 

Suntsi ezina den arren, 

ustean. 

Leihoan naiz, euri tantei beigra 

eta zu ondoan ez zaitut jada. 

Nire negarrak horixek baitira, 

sentitzen naiz azken bolada hontan. 

Zu non ote zaren galdetzen dut ozen mendeetan, 

ze lora, kirila eta malkotan murgilduta. 

Zu gabe mundua dohakit urrun zeru honetan, 

ze lorakin, birila eta malkotan murgilduta. 

Zu gabe… 

Zu gabe… 

Zu gabe… 

Zu gabe… 

 

  

https://youtu.be/75UhwB32OOg
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9. JARDUERA: BAKARRIK NAGO, 

ETA ZER? 

 
 

Izar-malkoak liburuaren hurrengo pasarteetan, protagonista bakarrik 

sentitzen da bizitzen ari den harremanaren ondorioz. Bakardadea, ordea, gure 

laguna ere izan daiteke. Are gehiago, guztiok ikasi behar genuke bakarrik eta 

gustura egoten. Aski ezaguna da bakardaderik okerrena konpainian sentitzen 

duguna dela. Beraz, ikas dezagun gure bakardadeaz gozatzen. Hori bai, gehiegi 

isolatu barik, gure gizartean, gazteak batik bat, pantailaren atzean ezkutatzeko 

joera baitugu.  

 

Irakurri arretaz hurrengo pasarte hauek:  

 

Nire ohikeriari makurtu nintzaion beste behin. Ez pentsa, hainbestetan 

egina nuen, jada ez zitzaidan mingarriegia gertatzen. Noizean behin (nahi 

baino gehiagotan) igaro beharreko tunel beltza besterik ez zen. 

Hamaikagarren metamorfosia gauzatzeko aitzakia eta justifikazioa. Ostiakoa 

hartzeak daukan abantaila bakarrenetakoa.  

(37. or.) 

             

                          *** 

Politikari bat diskurtso gabe bezala nengoen. Edo iparrorratza ipar-poloan 

bezala, nora jo ez nekiela, baina noranzko bat markatu nahian. Bakarrik 

sentitzen nintzela nekien soilik.  

Bakarrik sentitzen nintzela eta mingarria zela.  

Zalantzatan hasi nintzen. Zure portaera hotz hori ohikoa ote zenuen 

galdetu nion neure buruari. Zure aingeru itxurak, aingeru pagano eta 

erakargarrienaren itxurak, ez zidan hori sinesten uzten. Errugabeegia ematen 

zenuen zure irribarre pikaroaren azpian. Neure buruari galdetu niola nioen, ea 

naturaltasun hori ikasitakoa zenuen, berezkoa, edo urduritasunaren ondorioa 

ere izan al zitekeen. Nire gabezia, apika? Edo hori ote zen jokaera normala? 

Haragia ase eta kito?  
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(70. or.) 

 

                          *** 

Begirada hotza ikusten nizun sarritan, bai. Oso sentsazio bitxia sortzen 

zidan, eta sarritan harritu egiten ninduen. Nirekin zeunden, baina egongo ez 

bazina bezala sentitzen nintzen. Ba al dakizu zer den hori? Zenbaterainoko 

mina egiten duen?  

(83. or.) 

 

                          *** 

Lainoak beltzak direnean, haurrak bakarrik ausartzen dira, nonbait, 

begietara begiratzera.  

Zuzenean jo nuen etxera.  

Ohean sartu nintzen, baina ez nuen gau osoan lorik egin. Erraiak urratuegi 

neuzkan.  

Hurrengo bi egun osoak etxean sartuta igaro nituen. Ez oso ondo. 

Telefonoak pare bat aldiz jo zuen, baina ez nuen hartu. Badaezpada. Nahiz 

eta jakin, seguruenik, ez zinela zu izango.  

(97. or.) 

 

                         *** 

 

 Ni txikituta nengoen. Bizitza, baina, eboluzioa ere bada. Kostata apurtu 

nuen arrautza-oskola. Dena, maitasuna, bakardadea bera, jolasa da. Garbi 

baino garbiago utzi zenidan zuk zeuk.  

(106. or.) 

 

ARIKETA 
(Ikasleentzako ariketak) 

 

1. fasea 
 

Irakurtzeko estrategiak 
 

-Testuan berriro begiratu gabe, esan zure ustez zenbat aldiz agertu den 

“bakarrik” edo “bakardadea” hitza. 
 

Emaitza: hiru aldiz azaltzen dira bakardadeari lotuak, eta beste behin 

aditzondo gisa (azpimarraturik eta gorriz daude laurak).  

 

-Jarraian, irakurri buruz behera dagoen testu hau (orrialdeari buelta eman gabe):  
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Testua horrela dagoela, erantzun honakoei: 

 

1. Zergatik sentitzen zen protagonista iparrorratza ipar-poloan bezala? 

 

2. Zergatik ematen zuen Maiderrek errugabea? 

 

3. Zure ustez Maiderrek haragia ase baino ez zuen nahi? 
 

 

 

2. fasea 
 

Bakardadea kantu.  

Zenbat kantu bakardadeari eskainiak! Entzun hiru hauek eta aztertu letrak: 

 

         
 

Bakardadea (Su ta Gar): 

https://youtu. be/OmHMQiYAmyg    

 

Bakardadea 

sentitzeko beldurrak 

behartzen nau egun hontan 

barnekoa ateratzera. 

 

Politikari bat diskurtso gabe bezala nengoen. Edo iparrorratza ipar-poloan 

bezala, nora jo ez nekiela, baina noranzko bat markatu nahian. Bakarrik 

sentitzen nintzela nekien soilik.  

Bakarrik sentitzen nintzela eta mingarria zela.  

Zalantzatan hasi nintzen. Zure portaera hotz hori ohikoa ote zenuen galdetu 

nion neure buruari. Zure aingeru itxurak, aingeru pagano eta 

erakargarrienaren itxurak, ez zidan hori sinesten uzten. Errugabeegia 

ematen zenuen zure irribarre pikaroaren azpian. Neure buruari galdetu niola 

nioen, ea naturaltasun hori ikasitakoa zenuen, berezkoa, edo 

urduritasunaren ondorioa ere izan al zitekeen. Nire gabezia, apika? Edo 

hori ote zen jokaera normala? Haragia ase eta kito? (70. or.)  

 

https://youtu.be/OmHMQiYAmyg
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Nerekin zaude 

nahiz eta soilik bihotzean 

laister elkartuko gara 

izar alaiago batean. 

 

Ez dut galduko 

Itxaropena 

nahiz ta zu ez egon 

zure zain naiz. 

 

Agertzen zinen bakoitzean 

ez nuela behar ezer 

zure izate hutsak 

betetzen zidan gorputza 

baina gure mundu hau 

nahiko gaizki eraikia izan denez 

azkenean paradisua 

infernu bilakatu zan. 

 

Ez dut galduko 

Itxaropean 

nahiz ta zu ez egon 

zure zain naiz. 

 

 

 

 

 

 Soledad, abestia 

Soledad Jorge drexler, letra 

 

 

 

 

 

 

So lonely, The police, abestia 

So lonely, letra   

 

 

  

https://youtu.be/oNLJN62iKlc
https://www.letras.com/jorge-drexler/797723/
https://youtu.be/MX6MvV8cbh8
https://www.letras.com/the-police/31188/
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Ulertzeko estrategiak 
 

Sailkatu euskarara itzuli ditugun aurreko kanten esaldiak eta esan entzundako 

zein abestiri dagozkion. Esaldiak beheko taulan itsatsi.  

 

1. Sentitzen naiz hain bakarrik! 

2. Zure izate hutsak betetzen zidan gorputza. 

3. Orain inork ez du nire atera deitzen. 

4. Bakardade, hemen nago, nire orbainak dakarzkizut. 

5. Bizitzeak minik egiten ez duen ilusioa atzean utzi dut. 

6. Bakardadea sentitzeko beldurrak behartzen nau… 

7. Zuk axolako ez balitzaizu bezala jokatzen duzu. 

8. Zein arraro zuk niri laguntzea, bakardade. 

9. Azkenean paradisua infernu bilakatu zait. 

10. Inoiz ez nuen jakin bakarrik egoten. 

 

Erantzunak:  

 

Su ta gar. Itxaropena Jorge Drexler. Soledad The police. So lonely 

 

 -Zure izate hutsak 

betetzen zidan gorputza. 

 

-Bakardadea sentitzeko 

beldurrak behartzen nau… 

 

-Azkenean paradisua 

infernu bilakatu zait.  

  

  

  

 

 -Bakardade, hemen nago, 

nire orbainak dakarzkizut. 

 

-Bizitzeak minik egiten ez 

duen ilusioa atzean utzi 

dut. 

 

-Zein arraro zuk niri 

laguntzea, bakardade. 

 

-Sentitzen naiz hain 

bakarrik! 

 

-Orain inork ez du nire 

atera deitzen. 

 

-Zuk axolako ez balitzaizu 

bezala jokatzen duzu. 

 

-Inoiz ez nuen jakin 

bakarrik egoten. 

 

- Zein da, zure ustez, bakardadea hobeto onartzen duen kanta?  
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3. fasea 
 

Familia eta lagunak.  

 

Esan dugunez, bakardadearekin bizitzen ikasi behar dugu, 

baina ez dugu bakartu behar. Gidaren helburua zure izar-lagunak, 

lagunik onenak, lortzen laguntzea da, eta horretarako zer hobe 

lagunekin jolastea baino. Utzi ordenagailua eta dinamika hauek 

egin lagunekin, familiarekin… 
 

 

 

 

Taldeko arkatza dinamika 
 

Helburuak: 

Erabakiak taldeka hartzea, lana banatzea, guztion artean helburua lortzea, 

koordinatzea… 

Egiteko modua: 

Errotulki bati 4/5 soka lotu (apur bat elastikoa badira, hobe). Guztion artean, 

bakoitzak soka-mutur batetik tiraka errotulkia zuzen eraman behar da, hitz bat 

idazteko edo marrazki bat egiteko.  

Aukerak: Lehiaketa antolatu daiteke taldeen artean.  

Irakaslearen estimulazioa: “tenkatu gehiago!”, “sokaren muturretik tiratu”, 

“ezin da soka laburtu!”, “hori duk/dun eta!”. 
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Zinta pasa dinamika 

 

 

 
 

Helburuak: 

Taldeko lana, koordinazioa, konfiantza, laguntza ematea… 

Egiteko modua: 

1,60 cm-ko zinta-zatiak lotu 

Talde bakoitza eskutik helduta jarri, biribil batean. Guztiek pasatu beharko 

dute zinta barrutik eskuak askatu gabe.  

Aukerak: Lehiaketa antolatu taldeen artean edo talde handian egin, ahots 

barik…  

Irakaslearen estimulazioa: Tira azkarrago! Lagundu kideari! 

 

 

Youtubeko bideo- adibide bat: ZINTA PASA 
 

  

https://youtu.be/7gM9ky_LxmY
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

       9.JARDUERA:BAKARRIK NAGO, ETA ZER?                           

 (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Literatura-testua ulertu, interpretatu eta 

bakardadeari buruzko hitzak gogoratu ditut. 
   

-Buruz beherako testuak irakurtzeko gai naiz.    

-Buruz behera idatzitako testu bateko ulermen 

galderei erantzun diet. 
   

-Bakardadeari buruzko abesti bakoitzaren  mezua 

ulertu dut. 
   

-Taldeka modu egokian egin ditut dinamikak eta 

taldearen garrantzia ulertu dut. 
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Orientabide didaktikoak 

 

9. JARDUERA: BAKARRIK NAGO, ETA ZER? 

 

 

HELBURUAK 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 
 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak eta 

abestiak ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait 

motatako komunikazio-egoerei 

aurre egiteko.  

  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak eta 

abestiak ulertzea eta 

interpretatzea.  

Ikasten eta pentsatzen 

ikasteko konpetentzia.  

 

-Hitz batzuk gogoratzea 

eta zenbait testuingurutan 

erabiltzea.  

Ikasten eta pentsatzen 

ikasteko konpetentzia.  

 

 -Jokaera asertiboak eta 

enpatikoak izatea, bai eta 

euskara erabiltzeko jarrera 

proaktiboa, kooperatiboa, 

bidezkoa eta arduratsua ere 

testuinguru eleaniztunetan.  

Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 

 

 

-Literatura-testua eta abestiak 

ulertzea, interpretatzea eta 

bakardadeari buruzko egoerez 

jabetzea.  

 

-Irakurketa-estrategiak lantzeko 

buruz beherako testuak irakurtzea.  

 

-Buruz behera idatzitako testu 

bateko ulermen galderei erantzutea.  

 

-Bakardadeari buruzko abesti 

bakoitzaren mezua ulertzea.  

 

-Taldeka modu egokian egitea  

dinamikak, eta taldearen garrantzia 

ulertzea.  
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Gaia sakontzeko: bakardadeaz 

 

Bakardadeaz eta geure tribua aurkitzeaz 

 
Liburu honetatik moldatua: Find yout element (Aurkitu zeure elementua). Ken Robinson. 

Argit: Penguin (2009). 

 

 “Zarata” eta distrazio ugariko garaian bizi 

gara gizakiok. Mundua geroz eta iskanbilatsuagoa 

zaigu. Teknologia digitalek gure bizitzan, lanean 

eta pentsatzeko moduan duten eraginari 

gainjartzea oso zaila bihurtu da. Horien onura 

ikaragarria da, baina badira desabantailak ere. 

Horietariko bat informazio uholdearen 

kudeaketan datza, izan telebistatik baldin badator, ordenagailuz, izan tabletetatik 

edo eta smartphone-etatik. 2010ean, Eric Schmidt Google-ko zuzendari 

exekutiboak kalkulatu zuenez, bi egunez behin zibilizazioan 2003ra arte 

pilaturiko adina informazio sortzen dugu.  

Nahiz eta dituen onura guztiak aintzat hartu, teknologia horiek guztiak 

kanpo-mundura garamatzate, eta gure barne mundutik urruntzen gaituzte. 

Bestetik, erantzun azkarrak bideratu ditzakete, konpromiso sakonaren edo 

pentsamendu kritikoaren kaltetan.  

Kanpo-munduan dugun rolari edo rolei bertako zarata bolumena gehitzen 

diogunean, geure benetako identitatea galtzea oso erraza da. Geure “elementua” 

aurkitzeko, perspektiba berreskuratu behar dugu. Hori lortzeko bide bat bakarrik 

egoteko tarte eta espazio bat topatzean datza. Horrela jakingo dugu nor garen 

benetan inork ez digunean ezer eskatzen eta zaratarik ez dagoenean. 

Metodoetako bat meditazioa da.  

 

Nork bere tribua aurkitu 

 

Izaki organikoak gara eta beste izaki  bizidun organikoen berariazko 

dinamikak gure egin ditzakegu. Esaterako, landare-mota ugari elkarrekin egonda 

hobeto hazten dira. Lorezaintzan, fenomeno hori labore-elkartze gisa ezagutzen 

da. Flower and Garden aldizkarian argitaratutako artikulu batean, Jeffrey S. 

Minnich-ek honela dio: “Landareak, gizakiak bezala, modu askotara 
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erlazionatzen dira. Batzuetan, bi landare ezin hobeto moldatzen dira elkarren 

alboan izanik. Beste batzuetan, auzo diren bi landare ez dira ongi moldatzen. 

Noiz edo noiz, batzuek besteei hazten laguntzen diete”.  

Modu bertsuan, tribuko partaideek, nahiz eta elkarrengandik oso bestelakoak 

izan, elkar loratzen laguntzen dute. Gure tribu propioa topatzea gure interes eta 

pasioen berrespen ikaragarria da. Egiten ari garenaren gaineko konpromisoa 

indartzen du, eta bakardade-sentimendua arindu dezake. Izan ere, askotan 

konexiorik ez dagoenean horrela sentitzen gara. Behar ez den tribuan bagaude, 

usteltzen hasi gintezke, eta geure izerdia zurrupatzen dutela senti dezakegu. 

“Gurera egokitzen den tribua” zein den probatzeak, edo horretan saiatzeak, 

benetan mundu horretan denbora luzean irauteko gaitasuna dugun edo ez 

deskubritzera eramango gaitu. Gure pasioa konpartitzen duen lagun-talde 

batekin denbora luzea igarotzen hasten garenean, gure iritzian, horrek 

suhartsuagoa izatera eramango gaitu edo alderantziz? Agian, helburuari lotuta 

dagoen zama bat topatuko dugu, espero ez genuena, eta erabat deseroso 

sentiarazten gaituena. Eta alderantziz, agian aukera berriak irekiko zaizkigu, 

aurrez sumatzen ez genituenak eta pasio handiagoz nahi izango dugu mundu 

horretako partaide izan. Gure tribua aurkitu eta bertako parte izateak Gure 

“elementuaren” inguruan argia topatzera eraman gaitzake. 
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Jarduera girotzeko euskal poesia apur bat: 

 

 

Bakarrik gauez (Juan Cruz Igerabide) 

  

 

Bakarrik nago zelaian; 

animalia ttikiak nonahi. 

 

Bakarrik nago zelaian; 

landare ttikiak nonahi. 

 

Bakarrik nago zelaian; 

soinu ttikiak nonahi. 

 

Ez nago bakarrik zelaian. 

 

 

Bakardadea   (Idea Vilariño) 

Itzulpena: Garazi Arrula Ruiz 

  

 

 

Muga hau oztopo hau 

banatze hau 

bakardade hau bakardade hau kontzientzia 

iragankor doako itxia 

bere baitako kontzientzia 

kontzientzia hau 

izaten bere burua izendatzen 

istant batez dirdiratzen 

ezerez betean 

gau betean 

hutsean. 

 

Bakardade hau 

harrotasun hau kontzientzia 

kondenatua 

indarge 
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bere baitan fini dena 

bukatzen 

bakarturik bere argian 

eta halere altxatzen da 

hanpatzen 

itsutzen 

hutsa estaltzen du ke gortinez 

ilusioak eskuz jotzen 

eta sekula deus ukitzen 

sekula deus ezagutzen 

sekula deustaz jabetzen. 

 

Absentzia hau distantzia 

itxialdi hau 

etsipen hau 

bakardade huts infinitu hau 

kontzientzia. 
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10. JARDUERA. LOTSA NAIZ 

 
 

Irakurri arretaz hurrengo pasarte hauek:  

 

 

1 
—Ni neu saltzen naiz —Burua makurtuta daukan txakurraren modura 

esan nuen ia. Ez umiliaturik, nazkaturik baizik. Zure arbuioa denbora kontua 

baino ezin zen izan—. Debalde kasik. Zu zarelako. 

(11. or.) 

 

                      *** 

2 
Ni, bitartean, disimulatzen. Ez nuen nahi ikusi nintzazun, han, keinuka. 

Ez dakit zergatik, baina ez nuen nahi. Gorputza astintzen nuen bitartean (ezin 

hari dantza deitu), besteei alde egiteko eman nien aditzera. Ni bakean uzteko.  

(15. or.) 

 

 

                      *** 

3 
Larunbat gau batean biok bakarrik atera ginen. Taberna guztiak zapaldu 

genituen, barre egin genuen, txoko bakartietara joan ginen. Biok geunden 

urduri, seguru nago. Gainera ordura arte ez zen inolako kontaktu fisikorik 

egon gure artean.  

(17. or.) 

 

                       *** 

4 
—Zergatik jarri duzu? 

—Ez zaizu gustatzen.  

—Egia nahi baduzu, nahiko barregarri zaude horrela.  
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—Hara. Hipokrisiarik ez, e? 

Jaionek barre egin zuen.  

—Zergatik jarri duzu? Sekula ez dizut ikusi.  

Bisera kendu eta tximak askatu nituen. Ordurako pixka bat zapalduta 

egongo zirela pentsatzen dut.  

—Honengatik. Kristoren kalparrak neuzkan.  

—Ba hobe kalparrekin egotea —esan zuen Jaionek, berriro barrez. Gero 

isildu egin zen.  

(46. or.) 

 

                      *** 

5 
 

Bestelakoan, ez genuen apenas hitz egin, hara. Zuk ez zenuen ezer esan, 

eta nik ezin asmatu ahoa zabaltzen ere. Arratsaldea izan arren, ez zenuen 

argia itzali. Gutxi balitz bezala! Argia zuzen-zuzenean aurpegira fokatuta 

neukan. Bete-betean erasotzen zidan argi puta hark. Ez nintzen ausartu, 

ordea, ez mugitzen ez itzaltzen. Geldi-geldi geratu nintzen.  

(67. or.) 

 

                     *** 

6 
 

Burua atera zenuen komunetik. Toailarekin estalita zeunden. Nik, ezer 

hoberik ezean, bidet alboan zegoen toaila txiki bat hartu nuen. Txirinboloa eta 

ixter laurdena bakarrik estaltzen zizkidan. Tarzani baino gutxiago. Ezer gabe 

hobeto egongo nintzen. Ez hain lotsagarri behintzat: a zer itxura izango nuen 

kinka hartan!  

(78. or.) 

 

                  

 

 

ARIKETA 

(Ikasleentzako ariketak) 
 

1. fasea 

 

Azaldu nor lotsatzen den pasarte bakoitzean eta zergatik:  

 

1. pasartea.  Beñat da lotsa, Maiderrengana ligatzera hurbildu delako. 
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2. pasartea. Beñat, txarto dantzatzen duelako. 

3. pasartea. Beñat eta Jaione, bien artean zerbait gerta zitekeelakoan.  

4. pasartea. Beñat, Jaioneren aurrean janzkera bitxia zuelako.  

5. pasartea. Beñat, Maiderren etxean lehenengo aldia baitzen.  

6. pasartea. Beñat, Maiderren gurasoek harrapatu zituztenean.  

 

 

2. fasea 
 

Ikusmen-memoria.  

Testuaren hurrengo hitzak zatitu ditugu. Osatu berriro.  
 

Orri birakaria dinamika (3. Jardueran azaltzen da orri birakariaren dinamika). 

 

TS-A-LO LOTSA 

PA-KAL-RR-K-A KALPARRAK 

DU-UR-RI URDURI 

R-R-BA-E BARREA 

K-I-NU-E-KA KEINUKA 

T-MA-K-I-X TXIMUAK 

KA-N-KI KINKA 

U-RA-I-TX ITXURA 

TZA-T-HI-N-BE BEHINTZAT 

TA-O-F-KA-TU FOKATUTA 

N-TAL-S-E-TZE- ESTALTZEN 

LA-AN-TE-KO-

BES 

BESTELAKOAN 
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Hitzen jokoa dinamika 
 

Koloreztatuta zeuden 5 hitzen definizioak atera banaka, eta aberastu 

definizio horiek taldean.  

 

 

Hitzen jokoa egitura kooperatiboa 
 

Irakasleak zenbait hitz giltzarri idatziko ditu arbelean, lantzen ari diren gaiari 

buruzkoak.  

Oinarrizko taldeetan jarrita, kide bakoitzak esaldi bat osatu behar du hitz 

horietariko batekin, edo bestela horri buruzko mezu bat adierazi. 

Kideak taldekideei erakutsiko die, eta zuzendu, zabaldu, ñabartu… egin 

behar dute, erabakitako emaitza talde osoarena izan dadin.  

Talde guztiek gako-hitz berak izan ditzakete, edo desberdinak.  

Bateratzean, landutako gaiaren laburpena lortzen da. 

 

3. fasea 
 

Badakizu zenbat aukera galtzen dituzun lotsatzeagatik? Ikusi hurrengo iragarki 

hau:  
 

Bideoa: Partekatu zure onena 
 

1. Zer esan nahi du kikara beteta edo erdi beteta ikusteko aukera duzula? 

 

2. Zuk ezin duzu jakin saiatu arte. Zergatik dio? 

 

3. Zer ez duzu isilean gorde behar? 

 

4. Zer gertatzen da isilean dohain bat ezkutatzen duzunean? 

 

5. Zer merezi du? 

 

6. Erakutsi barruan duzun hori. Jarri adibide bat.  

 

7. Nork ateratzen du kanpora neskaren dohaina? 

 

8. Nola biziko litzateke bere lana argitaratu ez balu? 

 

9. Nola erlazionatzen duzu iragartzen duten marka eta mezua? 

https://youtu.be/3dJCroCMBPM
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10. Konparatu neskaren bizitza lehen eta orain. Imajinatu haren bizimodua.  

 

 

4. fasea.  

 

Lotsa uxatzeko dinamikak 

 

 
 

 

1-2-3-4 dinamika 
 

Ikasleak oinez ibiliko zarete, eta saiatuko zarete gelako espazio guztiak 

betetzen. Irakasleak hala esaten duenean, gelditu egingo zarete, eta ondoan duten 

ikasleari eskua emango diozue, bikoteak osatuz. Ezin izango zarete askatu.  

 

Irakasleak “1” zenbakia esatean dantza eroan hasi.  

“2” esatean ikasle batek esaldi asmatu bat esango dio besteari, eta eszena bat 

antzezten hasiko zarete haren inguruan.  

“3” esatean saltoka hasi.  

“4” esatean bikotekideek elkar besarkatuko duzue eta beste bikotekide bat 

topatuko du zuetako bakoitzak.   

 

 

 

 

Dortoken pasiera dinamika 
 

 

 

4/5eko taldeetan. Ilaran eta kokoriko jarrita, aurreko 

lagunaren orkatilari helduko dio ikasle bakoitzak. Irakasleak 

esandako helmugaraino iritsi behar du taldeak.  
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Lotsa kanpora dinamika 
 

Albert Ellis psikologoak beldurra zien emakumeei. Horregatik, lorategi 

botanikoan topatzen zituen emakume guztiei hitz egitea erabaki zuen. Guztiek ez 

zioten erantzun, baino askok bai.  

Jende askok jarraitu dio aholku horri.  

Aukeratu lotsarik handiena ematen dizun egoera bat (ezezagunekin hitz egin, 

zinemara bakarrik joatea… ). Hasi lotsa ematen dizun horri lehenbailehen aurre 

egiten.  

 

 

Eskatu ordua dinamika 

 
Joan zaitez erostetxe batera puntako orduan, eta galdetu ordua 20 laguni.  

Batzuek gogo barik edo txarto erantzungo dizute, ziur aski zu bezala 

lotsatiak direlako, edo besterik gabe desatseginak.  

Gutxi batzuek ez dizute erantzungo eta beste batzuek zakar erantzungo 

dizute.  

Apuntatu erantzunak.  
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

10.JARDUERA:LOTSA NAIZ 

 (Oso) Ondo Kostata Lortu 

ez 

-Literatura-testua ulertu, interpretatu eta lotsari 

buruzko egoerak ulertu ditut. 
   

-Testuko hitz zatituak berriro osatzeko gai naiz.    

-Bideo bat ikusi eta  ulermen-galderei erantzun 

diet. 
   

-Lotsari aurre egiteko dinamikak egin ditut.    

-Lotsa kentzeko ahaleginean egoera errealak 

sorrarazi ditut. 
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Orientabide didaktikoak 

 

10. JARDUERA: LOTSA NAIZ 

 
HELBURUAK 

 

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI LOTUTA 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 
 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak eta bere 

mezua ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait 

motatako komunikazio-

egoerei aurre egiteko.  
  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea. 

 

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak eta lotsa-

egoerak ulertzea eta 

interpretatzea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Ikus-entzunezko baten mezua 

ulertzea eta galderei erantzutea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

 

-Zatitutako hitz batzuk berriro 

osatzea eta zenbait testuingurutan 

erabiltzea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

 -Jokaera asertiboak eta 

enpatikoak izatea, bai eta euskara 

erabiltzeko jarrera proaktiboa, 

kooperatiboa, bidezkoa eta 

arduratsua ere testuinguru 

eleaniztunetan.  

Elkarbizitzarako konpetentzia. 

 

-Literatura-testua ulertzea, 

interpretatzea eta lotsari 

buruzko egoerak ulertzea.  

 

-Testuko hitz zatituak berriro 

osatzeko gai izatea.  

 

-Bideo bat ikustea eta 

ulermen-galderei erantzutea.  

 

-Lotsari aurre egiteko 

dinamikak egitea.  

 

-Lotsa kentzeko ahaleginean 

egoera errealak sorraraztea.  
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Gaia sakontzeko 

Lotsa gainditzeko 

 
Liburu honetatik moldatua: Cómo Hablar y Presentar en 

Público (Nola hitz egin eta aurkeztu jendaurrean). Carlos Salas. 

Argit: Mirada Mágica. 2016 

 

Jendaurrean hitz egiteko aholkuak 

 

Urduritasunagatik pairatzen dutenei esan behar zaie 

diruditena baino urduriago sentitzen direla. Simulazioak 

egiten ditugunean, hitzaldia eman duen pertsonari 

galdetzen diogu ea oso urduri sentitu den edo ez. Oso 

urduri egon direla erantzuten dute. Jarraian, buelta erdia 

eman eta ikasgelan daudenei galdetzen diegu ea oso 

urduri sumatu ote duten hizlaria. Erantzuna “pixka bat 

urduri soilik” edo “batere urduri ez” izaten da. Oso gutxitan esaten dute “oso 

urduri”. 

Hori egiaztatzeko, saioak eta bakoitzaren parte-hartzeak grabatzen ditugu, 

eta ondoren aztertzen. Ikaslea bere burua bideoan ikusterakoan, ohartzen da 

kameraren aurrean ez dirudiela horren urduri. Orduan, nik esaten diot: 

“urduritzen zaituena zu urduri ikusiko zaituztela pentsatzea da”.  

Publikoari beldur badiozu, irakurle, ziurrenik, inoiz ez duzu pentsatu zu zeu 

entzule zarenean zein jarrera izaten duzun: pertsona onbera zara. Publikoa 

borondate onekoa da. Ez da uluka hasten hizlaria urduri jarri delako, ez eta 

hitzaldia oso txarra bada ere. Alderantziz, hizlaria gaizki pasatzen ari dela 

ikusten dutenean, irribarre egiten diote eta ahal dutenean laguntzen diote. 

Panikoa sortzen duen gauzetariko bat zurian geratuko zaren beldurra izaten 

da, ikasi duzun testua ahaztu egingo zaizula. Beldur hori saihesteko, kartoizko 

txarteltxoetan ohar batzuk idatzita eramatea gomendatzen dugu, telebista saioko 

aurkezleek egiten duten moduan. Haiek ere ez dira superheroiak. Ahazteko 

beldurra dute. Tarteka oharrei begiratu bat emateak ez du aurkezpenean eragiten. 

Haiek milioika pertsonaren aurrean egiten dute.  

Munduko hitzaldi hunkigarrienetako bat Steve Jobs-ek eman zuen 

Standford-en, ehunka ikasleren aurrean hitzez hitz, goitik behera, irakurriaz. 
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Mintzaldi hori negozio-eskolatan erakusten da izango duten ibilbidean zehar 

eredu izan dadin, bai eta hobetzen laguntzeko eta publikoaren aurrean hitz egiten 

laguntzeko ere. Eta hitzaldi hura idatzita zegoen. 

Hobe da gure oharrak kartulina eta kartoi-zati baten gainean idatzita izatea, 

paperean baino. Badakizu zergatik? Zure izerdiak eta urduritasunak papera 

txikitu dezakete hitzaldian zehar.  

Oharrak txarteletan idatzita eramateak segurtasuna emango dizu, batez ere, 

zuri gelditzeko aukeraren aurrean. Zure kutuna izango da.  

Ikustagun Barbara Corcoranen istorioa.  

Hirurehun bankariren aurrean burua hutsik geratu zen, eta haren ondoren 

bere buruari zin egin zion inoiz gehiago ez zuela jendaurrean hitz egingo. Gero, 

ideia aldatu zuen. “Gainditu egin behar dut”, horixe pentsatu zuen. Hamabi 

astez, New York-eko Unibertsitatean kurtso bat irakasten egon zen, etxebizitzak 

saltzeari buruz. Bere beldurra kontrolatzea lortu zuen hartan.  

Egun, AEBetako hizlaririk onenetarikoa da. Frustrazioen gaineko bere 

hitzaldia ikusienetarikoa da TED Talks-en. Google-en bilaketa hau egiten 

baduzu: “barbara corcoran rethinking failure”, adi egon, irakurle. Esku artean 

txartel piloa ikusiko diozu. Apenas erreparatzen die. Baina beldurraren kontrako 

bere kutuna dira.  

Horrek lotsatienak konbentzitu ez baditu, hurrengoa irakurri. Sarean duzu. 

Michael Jr. iparramerikar komikoak urduritasun atakeak pairatzen zituen beti 

bere aktuazioa gerturatzen zen heinean. Egun batean, sufrimendu hori guztia 

arindu eta kendu zion zerbait topatu zuen. Konturatu zen ez zuela 

ikusleengandik “zerbait espero” behar, baizik eta ikusleei “zerbait eman” behar 

ziela. Ordura arte, oholtza gainera irteten zenean, publikoaren onespena espero 

zuen. 

Aldaketa psikologiko horrek ederki lagundu zion komiko horri beldurra 

atzean uzten. Hau da, “espero izan” ordez “eman” egin behar zuen. Ordutik 

aurrera, ikuskizuna hasi aurretik, beti pentsatzen du zein ongi sentituko den 

publikoari “zerbait emanez”. 

 

 
 

Euskal liburu oso interesgarri bat hori sakontzeko: Jendaurrean hizlari: (Ahozko) 

Komunikazio Gaitasuna Lantzeko Eskuliburua. Joxerra Garzia (2008). Argit.: Alberdania.  
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Jarduera girotzeko poesia musikatu apur bat 

Lagun bat (Kirmen Uribe) 

Youtubeko lotura: Lagun bat 

 

 

 

Bada gorroto dudan lagun bat. 

Zuhaitzean gora egin nahi dudanean 

“ez, ez, ez, hobeto ez,” esaten dit, 

“laprast eroriko zara lurrera”. 

 

Bada gorroto dudan lagun bat. 

Futbolean jolastu nahi dudanean 

“ez, ez, ez, hobeto ez,” esaten dit, 

“ipurdi azpitik sartuko dizute gola”. 

 

Bada gorroto dudan lagun bat. 

Gustuko neskarengana hurreratzean 

“ez, ez, ez, hobeto ez,” esaten dit, 

“ez du zurekin nahiko berak”. 

 

Bada gorroto dudan lagun bat. 

Anaia txikiari musu eman nahi diodanean 

“ez, ez, ez, hobeto ez” esaten dit 

“esnatu egingo da berehala”. 

 

Bada gorroto dudan lagun bat. 

Lagun horren izena Lotsa da. 

“Ez, ez, ez, inola ez” esaten diot gauero 

“bihar ez dizut kasurik egingo bada”. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Bwb59038wAw
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11. JARDUERA: TRISTE BIZI 

NAIZ ETA 

 
 

Beñat triste eta dezepzionaturik dago, Maiderren ahotik egia biribila jakin 

ondoren. Erabili egin duela, alegia.  

Tristura oinarrizko emozioa da. Espezie guztietan garrantzitsua da, bizirik 

iraunarazten digulako.  

Sarritan galera baten ostean agertzen da tristura, Izar-malkoak liburuan 

bezalaxe, eta egoera berriaren aurrean posizioa hartzen laguntzen digu, 

introspekziora bultzatuz. Hau da, pentsarazten digu zerk bideratzen gaituen 

egoera horretara, eta ondorioz egokitzera eramaten gaitu ondoriozko 

irakaspenarekin. Bestalde, gure ingurukoei denbora behar dugula ulertarazten 

diegu, eta horrela haien laguntza eta errukia izan ditzakegu. Beraz, ezin dugu 

esan tristura txarra denik.  
 

 

ARIKETA 
(Ikasleentzako ariketak) 

 

1. fasea 

 
4-5eko taldeetan irakurketa partekatua dinamika egin (2. jardueran 

zehaztua) 
 

Gero 1-2-4 egiturarekin erantzun galderei (ikus “Gaia sakontzeko” atalean, 

egitura zehaztua).  
 

Ni txikituta nengoen. Bizitza, baina, eboluzioa ere bada. Kostata apurtu 

nuen arrautza-oskola. Dena, maitasuna, bakardadea bera, jolasa da. Garbi 

baino garbiago utzi zenidan zuk zeuk. Bizitza jolasa da eta zerbait irabazteko 
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apustu egin behar da. Arriskatu.  

Eboluzioa, ai.  

Gure artekoa mamurtzen nuen bakoitzean… Nolatan ez nuen lehenago 

ikusi? Edo onartu, ikusi ikusten bainuen, erdizka behintzat! Eta 

ordenagailuarena? Nire etxera etorri zinen lehendabizikoan ere, orduan 

adierazi zenidan: non bizi nintzen internet bitartez lortu zenuen. Gero, zure 

ordenagailua. Ez nuen jabetu nahi izan! Ni nintzen aditua. Neu nintzen 

jakituna. Zuk, esan nizuna txukun-txukun jaso, eta nahiko zenuen harekin 

nire lana jarraitzeko. Nire lana aprobetxatzeko eta gainditzeko. Jo. Ondo 

etorri zitzaidan esnatzeko, diossss. Zeu ere ordenagailuzale… Eta nik, 

ahobero, hackerren dekalogoko arau gehienak hautsiak nituen. Merezitakoak 

hartu nituen, ño. Baina hala ere… 

Ordenagailua ezin izan nuen ukitu ez dakit zenbat egunetan. Egiten nuen 

bakoitzean istorio guztia gogoratzen bainuen.  

Ai.  

Orain, jolas nagusiaren arauak ezagutzeko ahaleginetan nabil. Ez da 

erraza, baina hori banekien. Maisu ezin hobea izan nuen.  

Horrela pentsatuta, behintzat, asko zor dizut. Zuk uste baino gehiago.  

Institutuan, gainera, Nietzsche filosofoa hasi gara aztertzen. Barregarria 

da. Gaingizakia gora, gaingizakia behera: gogorra, gupidagabea, boteretsua, 

askea. Nik al dakit! Gaingizakia, ene. Supergizakia. Gizakiok, 

gainontzekook, hobe dugu isilik egon; uzta haiek daramate. Zeuok! 

Eboluzioa lege. Gure ordua (gizakiona!) amaitzear zegoen, hara. 

Bizitzaren ironia eta mila kaka mokordo: kolpeak kolpe, maiteminduta 

jarraitzen nuen.  

Sekula santan onartuko ez nizukeen arren.  

Horixe bakarrik behar genuen! 

(106-7. or.) 

 

 

 
1. Nola zegoen Beñat hasieran? 

2. Zer esan nahi du arrautza-oskola apurtu zuela? Zeri egiten zion erreferentzia? 

3. Zergatik ezin zuen hasieran ordenagailua ukitu? 

4. Lehenago Maiderren iruzurra ikusi ez izanak zer sentimendu sorrarazten dio 

Beñati? 
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5. Zergatik dio Beñatek zerbait zor diola Maiderri? Zer zor dio? 

6. Eboluzioaren legea zergatik aipatzen du Beñatek? 

7. Nolakoa da gizakia Nietzscheren arabera? 

8. Zure ustez, posiblea da maiteminduta jarraitzea bikoteak horrelako traizioa 

egin ondoren? 

9. Aitortuko lioke Beñatek Maiderri maitemindurik jarraitzen duela? 

10. “Horixe bakarrik behar genuen” esaten duenean, zer emozio adierazten du 

Beñatek zure ustez? 

 

2. fasea 

 

Ulermen-estrategiak 

Orri birakariaren egiturarekin bete hurrengo laburpena, aurreko testuko 

hitzak erabilita.  

 

Beñat …txikituta……… zegoen eta kostata apurtu zuen arrautza-oskola. 

Maiderrek erakutsi zion Beñati bizitza …eboluzioa……. dela eta …jolas.… . 

egin behar zela, arriskatu.  

Beñatek ordenagailuarena nolatan ez zuen lehenago ikusi galdetzen dio bere 

buruari.  

Maider ere …ordenagailuzalea …… zen eta Beñat ahoberoak hackerren 

…dekalogo…. -aren lege guztiak apurtu zituen. Merezitakoak hartu zituen 

beraz. Egun batzuetan ezin izan zuen ……ordenagailua…… piztu horren 

ondorioz.  

Beñat orain jolas nagusiaren …arauak…. ezagutzeko ahaleginetan dabil. 

Horretarako Maider ……maisu… ezin hobea izan zen. Gainera, kolpeak kolpe 

……maiteminduta…. jarraitzen zuen, sekula santan …onartuko. . ez lukeen 

arren.  

……Horixe…. bakarrik falta zuen! 

 

 

3. fasea 
 

Hona hemen tristuraren aldaera batzuk. Ahoz egiteko ariketa da.  

Komentatu taldean hauetatik zer egoera sentitu dituzun. Gero, irudiak bilatu 

egoerari eta deskribatu gorputzean, aurpegian, aldartean emozio horiek sortzen 
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dituzten aldaketak. Ispilu bat ekar dezakezue gelara, eta begiratu ondoren, saiatu 

taldekide bakoitza emozio baten keinuak adierazten besteei.  
 

                          Pena 

 

Nire txakurra gaixotu 

eta hil zenean.  

 

-Bekain eroriak. 

-Buru makurra. 

-Goserik ez. 

                        Depresioa 

   

                        Etsipena 

   

                        Desilusioa 

   

                        Ezkortasuna 

   

                        Lur-jotzea 

   

                         Malenkonia 

   

                         Isolamendua 

   

                         Atsekabea 
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                         Porrota 

   

 

4. fasea 
 

Galdetegia. Bikoteka egiteko.  

 
1. Triste al zaude orain? Hala bada, azal dezakezu egoera.  

2. Zerk tristatzen zaitu? 

3. Tristura ezkutatzen duzu ala adierazten duzu? Noren aurrean? 

4. Triste zaudenean zein sintoma izaten dituzu? 

5. Askotan zaude triste edo noizean behin? 

6. Triste zaudenean beti dakizu zergatik? 

7. Ondo jasaten duzu tristura eta pasatzen uzten duzu besterik gabe? 

8. Zuk bakarrik egiten diozu aurre tristurari edo laguntza eskatzen duzu? 

9. Negar egiten duzu triste zaudenean? 

10. Noiz izan zen negar egin zenuen azken aldia? 

11. Ondo gertatzen zara negar egin ondoren? 

12. Zer egingo zenuke tristura uxatzeko? 

 

5. fasea  

Izar-malkoak 

 
Negar egitea katartikoa da. Hots, askotan gure barrua husteko balio digu eta 

askatasun-sentsazioa emateko. Malko hitza liburuaren izenburuan agertzen da. 

Nola interpretatzen duzu izenburua? 

 
Orain ordenatu malkoak intentsitatearen arabera:  

 

Negar anpuluak, negar-muzinka, negarrari emana, negar-zotinka, negar-

malkotan, negargura.  

 

 

    Negar arina                      Negar intentsua 

Negar-muzinka 

Negargura 

Negar anpuluak 

Negarrari emana 

Negar-zotinka 

Negar-malkotan 
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6. fasea  
 

 

Badakizu 300 ml ur dariela egunean gure begiei? Urtean 114 litro ur isurtzen 

ditugu. Gure malko basalak dira, urak etengabe hidratatzen dituelako gure 

begiak. Krokodiloek malko basal gehiago dituzte. Handik esaldia: “krokodilo 

baten moduan negar egin”.  

Erreflexu-malkoak ere badaude gure begiak babesteko. Adibidez, kipula 

txikitzen dugunean edo gure begian zerbait sartzen denean. Eta noski emozio-

malkoak ere badira.  

 

Hurrengo kantetan malkoak agertzen dira. Entzun abestiak eta zehaztu 

zergatik azaltzen diren kasu bakoitzean. 

 

 

Malkoak, Negu Gorriak 

 

Konturatzen naizenean 

nire errua dela, 

ez didazu zertan 

aurpegira bota beharrik, 

inoiz ez zaitut 

minduta sentitu nahi, 

nahiz (eta) mina izan 

maiteminduen 

ezaugarria 

bi aldiz besterik 

ez zaitut negar egiten 

ikusi eta ez dut indarrik 

izango sufritzeko hurrengorik. 

zuk botatako 

malko bakoitzagatik 

labainaz ebaketa 

bana egingo nuke. 

nik jasan nahian zure samina, 

zuk pairatzen duzuna 

nire gain har dezadan 

bi aldiz besterik 

ez zaitut negar egiten ikusi 

eta ez dut indarrik izango 

sufritzeko hurrengorik. 

bi aldiz besterik 

ez zaitut negar egiten ikusi 

eta ez dut indarrik 

izango sufritzeko hurrengorik. 

erantzuidazu, 

mundu honetakoa 

naizen ala ez. 

erantzuidazu, 

mundu honetakoa 

naizen ala ez. 

 

 

 

https://youtu.be/9JV0kpc28Hg
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Taers, Clean Bandit 

 

 
 

 

I tried hard to make you want me 

But we're not supposed to be 

And the truth will always haunt me 

Even though it set me free 

And my tears flow like the ocean 

As they floated in the breeze 

They were falling in slow motion 

And they brought me to my knees 

Oh, you're haunting me, taunting me all in my brain 

Turn off the light and now all that remains 

Fills me with doubt 

And I'm shouting your name out loud 

Why do you wanna put me through the pain? 

I get the feeling I'll never escape 

I can't hide away from the shame of you 

Tears on the ground, tears on my pillow 

You won't bring me down 

And I'll get over you 

These tears will get me through 

And I'll get over you 

I'll, I'll, I'll get over you 

I'll, I'll, oh yeah 

I'll, I'll, I'll get over you 

I'll, I'll,… 

 

  

https://youtu.be/dc-nyGo0aC8
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Lagrimas negras, Bebo valdés& Diego el Cigala 

 

 

 

Aunque tú me has echado en el abandono, 

aunque tú has muerto todas mis ilusiones, 

en vez de maldecirte con justo encono 

y en mis sueños te colmo, 

y en mis sueños te colmo 

de bendiciones. 

Sufro la inmensa pena de tu extravío, 

siento el dolor profundo de tu partida 

y lloro sin que sepas que el llanto mío 

tiene lágrimas negras, 

tiene lágrimas negras 

como mi vida. 

Que tu me quieres dejar, 

yo no quiero sufrir 

 

Contigo me voy mi santa 

aunque me cueste morir. (bis) 

Un jardinero de amor, siembra una flor y se va. 

Otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? 

Que tu me quieres dejar, 

yo no quiero sufrir 

contigo me voy mi santa 

aunque me cueste morir. 

Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, 

porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. 

Que tu… 

 

 

  

https://youtu.be/Bnc7Bz57CME
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Ikasleen autoebaluazio-orria 
 

 
 

11.JARDUERA:TRISTE BIZI NAIZ ETA 

   (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Literatura-testua ulertu, interpretatu eta galderei 

erantzuten ditut. 
   

-Testuko laburpenean falta diren hitzak 

ondorioztatzen ditut. 

   

-Tristura-emozioa identifikatzen dut eta nire 

bizipenekin erlazionatzen dut. 
   

-Tristura eta antzeko sentimenduek sortzen dituzten 

keinuak eta ondorioak identifikatzen ditut. 
   

-Malko hitza daramaten esamoldeak ezagutzen 

ditut. 
   

-Liburuaren izenburua interpretatzeko gai naiz.    

-Abestietan malkoen zergatiak eta motak bereizten 

ditut. 
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Orientabide didaktikoak 
 

11. JARDUERA: TRISTE BIZI NAIZ ETA 

 

HELBURUAK 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 
 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak eta bere 

mezua ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre 

egiteko.  
  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak 

interpretatzea eta ulertzea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Eleberriaren pasarte baten 

laburpena osatzea. 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Tristura-emozioa identifikatu 

ondoren, ahoz taldean 

partekatzea.  

  Izaten ikasteko konpetentzia.  

 

-Malkoei buruzko hiztegia eta 

malko motak ezagutzea. 

-Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia.  

 

 -Jokaera asertiboak eta 

enpatikoak izatea, bai eta euskara 

erabiltzeko jarrera proaktiboa, 

kooperatiboa, bidezkoa eta 

arduratsua ere testuinguru 

eleaniztunetan.  

Elkarbizitzarako konpetentzia.  

 

 

-Literatura-testua ulertzea, 

interpretatzea eta galderei 

erantzutea.  

 

-Testuko laburpenean falta 

diren hitzak ondorioztatzea. 

 

-Ikasleak tristura-emozioa 

identifikatzea eta bere 

bizipenekin erlazionatzea.  

 

-Malko hitza daramaten 

esamoldeak ezagutzea.  

 

-Liburuaren izenburua 

interpretatzeko gai izatea.  

 

-Abestietan malkoen 

zergatiak eta motak 

bereiztea. 
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Gaia sakontzeko: tristura 
 

Malkoak fisiologikoki. 

Liburu honetatik modatua: El libro de las pequeñas revoluciones (Iraultza txikien 

liburua). Elsa Punset. Destino argitaletxea (2016).  

 

Negar egitearen lasaitua 
 

Malkoak ur gazia dira, itsasoa bezala. Begiak 

hezetzen dituzte, partikula narritagarriak garbitzen, 

estres hormonak murrizten, eta mikrobio patogenoen 

aurka borrokatzen diren antigorputzak dituzte. Negar 

egin eta gero, arnasketa lasaitu egiten da eta 

bihotzeko taupadak moteldu. Azkenean, malkoek 

egoera biologiko eta emozional lasaiagoa eta 

patxadatsuagoa izaten laguntzen dute. Hobeto 

sentiarazten gaituzte.  

Hamabi urte izan arte, neska-mutilek antzeko maiztasunez egiten dute negar. 

Ondoren, arrazoi kulturalak tarteko, gizonezkoek zazpi aldiz egiten dute negar 

urtean zehar, eta emakumeek, aldiz, berrogeita zazpi. Horren ondorio zuzen bat 

zera da: malkoei eustearekin bat, emozioei ere eusten zaiela. Henry Maudsley 

psikiatra britainiarrak zera dio: “malkoen bitartez adierazten ez dugun minak 

gorputzeko beste organo batzuk ipintzen ditu negarrez”.  

Ondorioz, esan dezakegu une jakin batzuetan negar egitea positiboa dela. 

Beraz, ikas ezazu berriz ere negar egiten.  

 

 

 (Barreterapiaz informatu nahi izanez gero, ikusi 13. jardueraren teorian) 
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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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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat: Triste bizi naiz eta 

(Bilintx) 

 

 

Bideoa: https://youtu.be/6ATaFnP4Etw 
 

 

Triste bizi naiz eta 

 

 

 

Triste bizi naiz eta 

hilko banintz hobe 

badaukat bihotzean 

hainbat atsekabe. 

Maite bat maitatzen det 

bainan haren jabe 

sekulan izateko 

itxaropen gabe. 

 

 

Nire bihotz gaixoa 

penatua dago 

ezin egon liteke 

ay penatu dago. 

Pasatzen deturala 

aspaldia nago 

eguna triste eta 

gaua triste dago. 

 

 

Nere maitatuara 

gustiz da mafina 

bihotz soineko ata 

ondo hitz egina. 

Bentaja gustiakin 

zeruak egina 

mundua pasatzeko 

lagunak egina. 

 

 

https://youtu.be/6ATaFnP4Etw
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Bihotz baten lekuan 

mila banituzke, 

zuretzako maitia 

izango lirazke. 

Baina milan lekuan 

bat besterik ez det 

har zazu ba maitia 

bat hau mila bider. 

 

Nere maite polita 

nola zera bizi? 

Zortzi egun hauetan 

etzaitut ikusi. 

Uste det zabiltzala 

nigandik igesi 

ez didazu ematen 

atsekabe gutxi. 
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12. JARDUERA: EZETZ! 

 
 

“Ez” eta “bai”-ren artean mugitzen gara etengabe, eta askotan ez da erraza 

erabakitzea. Batez ere ezetz esaten. Ikasi ezean, ordea, besteon nahietara 

makurtuko gara gure benetako desioei muzin eginez. Askotan “bai” esaten dugu 

besteon onespena edo atsegina bilatzen dugulako, eta horren truke zerbait lortu 

nahi dugulako. Baina ez da beti horrela. Beraz, erne ibili beharko dugu.  

Hor dago koska! Gure barruari entzuten ikasi beharko dugu eta kasu 

bakoitzean erabakitzen.  

Ezetz esaten ikastea garrantzitsua da, eta berdin ezetzak onartzen. 

Ikus dezagun gure liburuan agertzen diren hainbat ezezko.  

 

 

ARIKETA 

(Ikasleentzako ariketak) 
 

 

1. fasea  

 

Aztertu liburuan agertzen diren hurrengo zatiak. Esan kasu bakoitzean nork 

esaten duen ezetz eta nork jasotzen duen ezezkoa.  

 

Bat besteon izenean egitura kooperatiboa (ikus “Gaia sakontzeko” atalean, 

jarduera honen amaieran).  

 

—Hobeto pentsatu beharko dugu ba —azaldu nion, lehor—. Zure 

koadrilakoengana lagunduko dizut.  

Ez genuen elkarrekin egoteko beste aukerarik izan. Bizpahiru aldiz etorri 

zitzaidan ondoren, buelta bat eman nahi al nuen galdezka, baina ezin izan 

nion baietz esan.  

—Oso lanpetuta nago.  

(16. or.) 
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                     *** 

Nire telefono zenbakia eman nizun. (Zuk ez zenidan zeurea eman. Eta 

kitto. Han ez zen ezer berezirik gertatu. Musu bat eman zenidan (kopetan), 

eta ezkaratzeko atea zeharkatu zenuen, niri beste ezer saiatzeko astirik eman 

gabe.  

(36. or.) 

 

                    *** 
 
 

 

—Zergatik etorri zara nigana? —tematu nintzen.  

Jokaera burugogorra izateaz gain, lerdoarena ere bazen, aitortzen dut. 

Baina sentimendua libre utziz gero, banekien ondoren etor zitekeen urradura 

sakonegia izan zitekeela. Meategi bat lurraren erraiak higatzen bezala egingo 

zuen aurrera.  

Azkenean, hasperen batez (hasperen goibel batez), onartu egin zenuen. 

Burua makurtu zenuen. —Aspertuta nengoen. Norbait behar nuen.  

 

(59. or.) 

 

                  *** 

 

Azken asteetan beste bizpahirutan ere aipatu zenidan antzekorik: 

ondoezak zeundela eta ezin izango genuela elkarrekin egon. Baina sekula ez 

larunbat gauean! Larunbat gauak gure-gureak ziren, Maider! Ordura arte 

behintzat.  

—Barkatu. Gaur ez naiz aterako. Ez nago ondo.  

 

(86. or.) 

 

                  *** 

 

—Zer? 

—Esaiok Orionek Izar-malkoak uzten dituela.  

—Zer? 

—Orionek Izar-malkoak uzten dituela.  

—Orionek Izar-malkoak uzten dituela? 

—Horixe bera. Orionek Izar-malkoak uzten ditik.  

—Beno. Hik jakingo duk. Orionek Izar-malkoak uzten ditik. —Sorbaldei 

eragin eta alboko kalera jo zuen. Zugana zihoan.  

Berehala itzuli zen.  
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—Zeozer esan al dik? —galdetu nion, irrikatsu. Berak esku-ahurra 

erakutsi zidan. Beste billete zatia eman nion.  

—Ezta ezertxo ere. Loreak hartu ditik, ahoa ireki dik… Baina ez dik ezer 

esan. Eta etorri egin nauk.  

—Bale. Mila esker, hi. Ea, segi lagunekin. 

 

(96. or.) 

 

 

                   *** 

Hori zeuk ere badakizu, zure izarrekin, zure ordenagailuekin eta guzti. 

Orionek ez zuen ehiza-muga egokia hautatu. —Bekainak jaso zenituen eta 

irribarre laburra egin—. Bo, esan beharreko guztia esanda dago, beraz. Ondo 

izan.  

Mututurik gelditu nintzen. Zuk, baina, ez zeneukan azken hitza esanda.  

 

(104. or.) 

 

 

 

 

 

 

     

Ezezkoa esan 

 

Ezezkoa jaso 

                           1. pasartea  

Beñat                        Jaione 

                            2. pasartea 

Maider                        Beñat                 

                            3. pasartea 

Maider                        Beñat                 

                            4. pasartea 

Maider                         Beñat 
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                            5. pasartea 

Beñat                         Maider 

                             6. pasartea 

Maider                         Beñat            

 

 

2. fasea 
 

Aurreko ariketan ikusi duzunez, batzuetan ezetz esatea suertatuko zaigu. Eta 

beste batzuetan ezetzak onartzea. Beraz, hobe lehenbailehen ikastea.  

Sarri arazoak ekiditeko jarrera pasiboa dugu, eta ez gara ausartzen benetan 

nahi ez duguna esaten. Horrela, besteek esandakoa egiten bukatuko dugu, eta 

ondorioz, ez gara egongo oso pozik… geure buruarekin batik bat.  

Baliteke besteei ezetz esaten ausartzea. Kasu horretan, ondo legoke damu-

sentimendurik ez izatea. Ezetzak argia eta irmoa izan behar du, baina beti era 

egokian adierazi behar da.  

 

Antzeztu bikoteka hurrengo egoerak. Guztietan ezetz esan beharko duzue 

modu onean, asertibitatez, 4-5 ikasleko taldeetan.  

 

1. Zure gelakide batek ez du fisika azterketarako ikasi. Zure aurrean jartzen da 

azterketan, zuk azterketa erakusteko. Zuk ez duzu nahi. 

 

2. Zure lagun guztiek haxixa hartu dute Gabon Zaharrean erretzeko. Guztiok 

erreko duzuela jakintzat ematen da. Zuk ez duzu erre nahi.  

 

3. Gurasoek Zientzia eta Teknologia batxilergoa aukera dezazula nahi dute. 

Zuk Giza-zientzietakoa nahiago duzu.  

 

4. Pertsona batek ateratzeko eskatzen dizu. Zuk ez duzu gustuko.  

 

5. Zure gurasoek beraiek utziko duten negozioaz arduratzea gura dute. Zuk ez 

duzu nahi.  
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3. fasea 
 

  
 

Onartzea, besteon ezetzak onartzea, nahitaez ikasi behar dugu. Bizitzak 

zailak diren egoerak aurkezten dizkigu, eta mina ekidinezina da. Bai ekidin 

liteke, aldiz, sufrimendua. Badira gainditzen ez diren egoerak baina onartzen 

direnak. Erresilientziaz geroago hitz egingo dugu, baina bitartean dinamika hau 

egitea proposatzen dizuegu.  
 

Onartzen dut “inpro-dinamika” 

 

  
 

Jokoaren helburua energia berezia sortzea da, konfiantza-giroa. Guztiek 

txandaka “onartu” beharko duzue zerbait, eta besteak “leloak” errepikatzen 

saiatuko dira zuei laguntzeko. Saiatu “leloak” era adierazkorrean esaten. Hobeto 

helduko da mezua. Eta “energia”. 

 

4-5eko taldeetan. Ilaran jarrita.  

Demagun 4 partaide daudela. 

Ilaran dagoen 1. pertsonak “onartzen dut” esaten du. 

Bigarrenak: “Bai, onartzen dut”.  

Hirugarrenak “Onartzen dudala diot”. 

Laugarrenak: “Onartzen dut… -(e)la”, eta onartu behar duen zerbait esaten 

du. 

Guztiok batera: “Onartuta!” esango duzue. 

Orain 4. partaidea mugitu egingo da, eta lehenengoa izango da ilaran, 1. 

leloa esateko berriro: “Onartzen dut”.  

Horrela, azkena ilararen lehenengo posiziora badoa, ordena aldatuko da, eta 

guztiek une batean onartuko duzue zerbait. Era horretan, jarraitu behar duzue 

guztiek onartu behar duzuen zerbait esan arte.  
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Hona adibidea (4 lagun ilaran): 
 

1. partaideak: “Onartzen dut”.  

2. partaideak: “Bai, onartzen dut”.  

3. partaideak: “Onartzen dudala diot”.  

4. partaideak: “Onartzen dut oso erraz haserretzen naizela azkenaldi 

honetan”. 

Beste partaide guztiek batera: “Onartuta!”.  

Gero posizioak aldatuko dira, 4. ikaslea orain lehena izango da eta 

“Onartzen dut” esango du. Lehen partaidea zena orain bigarrena izango da eta: 

“Bai, onartzen dut” esango du. 

Era horretan, ordena aldatuz, partaide bakoitzak lelo guztiak esango ditu. 

Gidariaren arabera, lehiaketa moduan ere planifika daiteke. Esaterako, leloa 

esatean erratzen dena kanporatua izango da. Horrela, ordena ere berez aldatuko 

da. Normalean erritmo bizia hartzen du lelo-kateak eta giro onean aritzen dira 

partaideak. 

Bertsioak, gidariak nahi beste! Aditza eta egiturak aldatuta, noski.  

Adibidez: “Mina hartu dut”, “Bai, mina hartu dut”, “Esan dut mina hartu 

dudala” “Lehen zakar hitz egin didazulako”. Guztiek: “ Horrexegatik!” 
 

Egin ondoren 

 

- Taldean energia berezia sortu dela sumatu duzu? 

- Askotan erratu zara leloa esatean? 

- Zure onarpena/mina bihotzetik atera zaizu?  

- Onartu duzu? 

- Ondo pasatu duzu? Arinago sentitzen zara? 
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

 

12.JARDUERA:EZETZ 

 (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Liburuaren pasarteak  ulertu, interpretatu eta” 

ez” esatea eta “ez” jasotzea zer den ulertu dut. 
   

-”Ez” esaten ikasteko kasu batzuei irtenbidea eman 

eta antzeztu ditut. 

   

-Besteon ezetzak onartzen ikasteko dinamika ondo 

egin dut. 
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Orientabide didaktikoak 

 

 

12. JARDUERA: EZETZ 

 

 

HELBURUAK 

 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 
 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak eta bere 

mezua ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait 

motatako komunikazio-

egoerei aurre egiteko.  
  

-Bai ahoz, bai idatziz, 

modu txukunean, 

koherentean eta zuzenean 

espresatzea eta 

interaktuatzea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak 

interpretatzea, “ez” esatea eta 

jasotzea zer den ulertzeko.   

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia. 

 

-Ez esateko egoera batzuk 

antzeztea taldean. 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia. 

 

 -Jokaera asertiboak eta 

enpatikoak izatea, bai eta euskara 

erabiltzeko jarrera proaktiboa, 

kooperatiboa, bidezkoa eta 

arduratsua ere testuinguru 

eleaniztunetan.  

Elkarbizitzarako konpetentzia. 

 

 

-Liburuaren pasarteak 

ulertzea, interpretatzea 

eta” ez” esatea eta “ez” 

jasotzea zer den ulertzea.  

 

-“Ez” esaten ikasteko 

kasu batzuei irtenbidea 

ematea eta antzeztea. 

 

-Besteon ezetzak onartzen 

ikasteko dinamika ondo 

egitea.  
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Gaia sakontzeko: errespetuaz eta asertibitateaz 

Errespetua  

Liburu honetatik moldatua: La asertividad: expresión de una sana autoestima 

(Asertibitatea: autoestimu osasuntsu baten adierazpena). Olga 

Castanyer Mayer-Spiess. Argit: Desclee De Brouwer (2014).  

 

Azkenaldian jira-bueltaka dugun kontzeptuetariko 

bat da “errespetua”. Zerk garamatza pertsona bat 

errespetatzera? Pertsona batzuenganako errespetuz 

jokatzen dugu. Naturalki errespetu hori irabazia dute, 

inork ez die isekarik egiten, ez diete ahotsik altxatzen. Beste batzuek, ordea, 

besteengan pizten dute iseka egin ahal izatearen ausardia, mespretxua. Badirudi 

horiek zapaltzeko eta makurtzeko baimena dugula. Zergatik? 

Kontsultara hamaika lagun datozkigu egunero. Pertsona-talde jakin batekin 

(lotsatiak, traketsak, gaitasun sozialik gabeak, bakartiak direnekin), beti 

errepikatzen da ezaugarri bera: ez dira errespetatuak sentitzen. Badirudi 

gainerakoek ez dituztela aintzat hartzen, gainetik egiten dietela salto, alboratu 

egiten dituztela. Zergatik, baina? Guztiak itsusiak, baxuak, ahulak, baldarrak 

dira? Akats fisikoren bat dute eta horregatik “gutxiago” direla eman dezake? Ez, 

inondik inora. Are gehiago, badira izan errespetatzen diren pertsona itsusi, baxu, 

ahul eta akats fisikodunak. Eta baita pertsona eder, indartsu eta altuak 

sistematikoki alboratzen direnak ere.  

Portaera horiek guztiak garbi ikus daitezke haur-talde batean. Haurrek, 

oraindik, ez dute helduei sozialki ezartzen zaizkigun arauen berri, eta 

naturaltasunez adierazten dituzte beren emozioak eta jokabideak. Hala nola 

afektibitatea. Aldi berean, ordea, bihozgabekeria ere modu oso gordinean eta 

intentsuan bizitzen eta adierazten dute. Gure haurtzaroari erreparatzen badiogu, 

konturatuko gara bazela “gelako ergela”, beti hanka sartzen zuena, gelako 

pailazoa zena. Batzuetan, pertsona hori gizena zen, edota graduazio altuko 

betaurrekoak erabiltzen zituen. Alta, ziurrenik izango genituen gure lagun-

taldean pertsona gizenak eta betaurrekodunak, eta ez zuten paper hori betetzen, 

ez ziren “gelako ergelak”. Gaur egun, gure kontsulta psikologikoak haurtzaroan 

rol hori bete zuten haurrez josita ditugu, eta heldutan pertsona normalak direla 

ikus dezakegu, beren interesekin, beldur eta estimuekin. Pertsona horiek 

inteligenteak dira eta kulturadunak, beste hainbesteren moduan, ez gehiago eta 

ez gutxiago, baina errespetu-falta bizi izan zuten, edota dute, oraindik ere.  
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Asertibitatea. Santiago Moll-en artikuluetatik moldatua: 

 

Asertibitatea oldarkortasunaren eta 

pasibotasunaren arteko oreka topatzean datza. 

Asertibitateak zoriontasuna topatzen 

laguntzen digu. Izan ere, asertiboa den 

pertsonak bere ideiak garatzeko ez du 

oldarkortasun fisiko edo hitzezkorik 

erabiltzen, eta ez die, berariaz, bere iritzia 

besteei inposatzen. Asertiboa den pertsona batek zoriontsu izateko aukera 

gehiago ditu, bere ideiak defendatzen dituenean indartuta ateratzen baita haren 

autoestimua. Heldutasuna, irmotasuna eta segurtasuna adierazten duen 

ezaugarria da asertibitatea. Baina nola bereganatzen da asertibitatea? Nola 

garatu asertibitatea klasean, guztion autoestimua hobetu dadin? 

 

Hona klasean asertibitatea lantzeko 10 aholku: 

 

1. EZ. Ezetz esaten ikasi behar da. Zenbait egoeratan, ikasleei edota lagunei 

ezetz esaten erakutsi behar zaie, edo ekintza baten aurrean ezezkoa eman 

behar dela iritzi badiote, horri eusten lagundu behar zaie. Edozein 

pertsonarentzat, ezetz esaten jakitea oso garrantzitsua da bizitzan zehar, 

eta jakina, klasean zer esanik ez. Izan ere, norbera indarberrituta ateratzen 

da, eta segurtasuna eta konfiantza areagotzen ditu.  

 

2. NI. Asertibitatea duen pertsonak bere buruarengan konfiantza handia du, 

eta gai da bere adierazpenak lehenengo pertsona singularrean egiteko. 

Begira, erreparatu hurrengo bi esaldi hauei (edukia bera da, baina oso 

bestela daude formulatuta): 

 

a. Lan hau oso astuna da. 

b. Oso nekatuta nago. Une batez deskantsatu beharra dut (lehenengo 

pertsonan dagoen esaldi asertiboa).  

 

3. LABURTASUNA. Laburtasuna esatean zera adierazi nahi da: iritzi edo 

jarrera bat adierazteko orduan, zehaztasunez egiteko. Asertiboa den 

pertsona zuzena eta laburra izan ohi da. Pentsatzen edo sentitzen duena 
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esateko ez du jira-bueltaka ibili beharrik. Asertiboa den pertsona ez da 

justifikatzen, pentsatzen edo egiten duena jakinarazten du, betiere 

errespetuz eta neurrian. Hona hemen esaldi bat modu asertiboan hasteko 

adibideak:  

 

a. “X” sentitzen naiz… 

b. Ulertzen dut zuk… baina nik… 

c. Nik uste dut…, irizten dut…, pentsatzen dut… 

d. “X” gustatuko litzaidake… 

e. “X” nahi dut… 

 

4. TONUA. Asertibitatea erakusteko garaian, oso garrantzitsua da ahots-

tonua zaintzea. Sinesgarria eta irmoa izan behar du, baina ez oldarkorra. 

Hau da, saihestu egin behar dira iseka, probokazioa, mespretxua edo 

iraina iradokitzen dituzten ahots-tonuak.  

 

5. ERREPIKAPENA. Nork bere burua berrestea ez da beti erraza izaten eta 

ez da beti lehenengoan lortzen. Pertsona asertiboak, behin eta berriz, ekin 

eta ekin, errepikatzen du pentsatzen duen hori. Errepikapen hori, ordea, 

pazientzian oinarritzen da, errespetuan, eta liskarrak eta haserrealdiak 

saihestea ditu helburu.  

 

6. GORPUTZ-HIZKUNTZA. Asertiboak diren pertsonek gorputz-hizkuntza 

erabiltzen dute beren iritziak berresteko. Asertibitatea duten pertsonen 

gorputz-hizkuntzako zenbait baliabide hauek dira:  

 

a. Aurpegira begiratzen dute.  

b. Besoen eta eskuen jarrera lasaia mantentzen dute.   

c. Beste pertsonak hitz egiten duenean buruarekin baieztatzen dute 

(entzute enpatikoa). 

 

7. SENTIMENDUAK. Zalantzarik gabe, erronka handienetariko bat nork 

bere sentimenduak adieraztea da. Asertibitatea ideiak adierazi ahal izatea 

da. Are gehiago, emozioak adieraztea. Sentimendu hauek izan daitezke:  

 

a. Sentimendu positiboak: “asko gustatzen zait zure kamiseta”. “Asko 

maite zaitut”. “Gustuko dut begiratzen didazun modua”.  
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b. Sentimendu negatiboak: “Beldurtuta nago”. “Nire lagunagatik 

arduratuta nago”.  

 

8. HUTSEGITEAK. Pertsona asertiboek beren akatsetatik ikasten dute. 

Pertsona asertiboak ez dira hutsegitearen beldur, jakin baitakite esaten eta 

sentitzen dutena adieraztearen ondorioa dela hutsegitea.  

 

9. BARKAMENA ESKATZEA. Pertsona asertiboak ez du esaten edo 

sentitzen duenagatik barkamenik eskatzen. Kontua zera da, eskatzen 

jakitea, gauzak eskatzerakoan edukazioz egitea. Behin esandakoak 

esanda, itxaron egin behar da, bestearen erantzunaren zain egon, eta ez 

aurreratu barkamen-eske batekin. Izan ere, edozein argudio bertan behera 

gelditzen baita orduan.  

 

10. TESTUINGURUA. Bizitzan oinarrizkoa da nork bere borrokak 

aukeratzen jakitea. Hau da, batzuetan asertibitateak ez du balio egoera edo 

testuinguru jakin batzuetan. Horrek esan nahi du nahiz eta pertsona 

asertiboa izan, zenbait testuingurutan beste modu batean jokatzeko 

gaitasuna izan behar dela.  

 

Jarduera girotzeko euskal musika apur bat:  

Ezetz (Gose) 

 

Youtubeko lotura:  

Ezetz, Gose 

 

 

Ez dut besterik nahi 

hitz guztiak, agortu ditut 

izerdirik ez da hemen biluztu arren 

egun batek bi gau homen ditu 

onezkero nik bat agortu dut 

berriz hasi nahi dut gosez hil baino lehen 

ez dut besterik nahi 

zazpi gau-egun luze bat da 

nekatu naiz galdu zara 

https://youtu.be/oivNoySgWjs
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gaurik gabeko egunetan 

ez dut besterik nahi 

berriz diot … 

ezetz da ezetz 

zilborretik atera ez dut zuretzat ezer 

ez esan ez dakidala zer de nahi dudan 

tradizio ez dena plazer hutsa da 

egun batek bi gau homen ditu 

onezkero nik bat agortu dut 

berriz hasi nahi dut gosez hil baino lehen 

ez dut besterik nahi 

zazpi gau-egun luze bat da 

nekatu naiz galdu zara 

gaurik gabeko egunetan 

zazpi gau-egun luze bat da 

nekatu naiz galdu zara 

gaurik gabeko egunetan 

ez dut besterik nahi 

egin ez arren esan nahi dudan dana 

ez esan egin ezin dudala 

egun batek bi gau omen ditu 

onezkero nik bat agortu dut 

berriz hasi nahi dut gosez hil baino lehen 

ez dut besterik nahi 

zazpi gau-egun luze bat da 

nekatu naiz galdu zara 

gaurik gabeko egunetan 

zazpi gau-egun luze bat da 

nekatu naiz galdu zara 

gaurik gabeko egunetan 

ni nekatu naiz 

zu galdu zara 

ni nekatu naiz 

zure egunetan. 
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Bat guztiengatik edo Bat besteon izenean egitura kooperatiboa 

 

Ikasleek taldean egin dituzten lanak bukatzen dituztenean (ariketak, 

problemak, galderak… oinarrizko egitura kooperatiboren bat erabilita edo ez), 

irakasleak, iritzira, ikasle guztien ariketa-liburutik batena hautatuko, zuzenduko 

eta lortzen duen emaitza taldeko guztiei esleituko die (baten lana ebaluatzen du 

guztiengatik).  

Ebaluatzeko garaian, irakasleak erantzunen edukiei erreparatuko die, eta ez 

koaderno jakin horretan zuen formari, hori ikasleari baitagokio. 
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3. ZATIA:  

IZAR-LAGUNAK 
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13. JARDUERA: KAR-KAR 

 
Umoreak erlaxatzen du, emozioak aldatzen ditu eta estresa murrizten. 

Bizirik bagaude gatazkak izango ditugu, eta lagunekin are gehiago. Umoreak 

tresnak eman diezazkiguke arazo horiei aurre egiteko. Gainera, pentsamenduek 

ondorioak dituzte gure gorputzean. Barreak neurotransmisoreak aktibatzen ditu 

eta gure sistema immunologikoa indartzen da. Ez diezaiogun inori utz guri 

barrea kentzen! 

Liburuan ere umore-izpiak agertzen dira. Ikus dezagun: 

 

 

—Ba, Beñat, erosi egiten zaitut.  

—Zer? 

—Saldu egiten zinen, ez? 

—Saldu…? A, bai bai. Salgai nago.  

—Eta merkealdian zeunden.  

Barre egin nuen. Ezin nuen sinetsi.  

—Hori da. Oso… oso merke saltzen naiz.  

—Erosi egiten zaitut orduan.  

Serio ari zinen? Uste dut mozkorra di-da pasatu zitzaidala. Iruditzen 

zitzaidana ari al zen pasatzen? 

—A, bai? —murmurikatu nuen.  

 

(14. or.) 

 

                         

    *** 

Jaiki egin zinen.  

—Etxera joateko ordua dut.  

—Etxera —errepikatu nuen nik, oraindik etzanda; oraindik lurreratu 

gabe—. Mundu osoa dut etxea.  



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
171 

 

Batzuetan horrelako tontakeriak esaten ditut. Zuk barre egin zenuen.  

—Bai, bai. Neuk ere bai. Baina ez banaiz joaten gurasoek bidali egingo 

naute.  

—Mundutik.  

(30. or.) 

        

                            *** 

 

—Bisita bat daukak.  

—Bisita bat? —Ibon izango zela pentsatu nuen, diseinu berri bat erakutsi 

behar bainion—. Ba esan sartzeko.  

Aitaren ezin ezkutatuzko barre erraldoiak harritu egin ninduen, ordea. 

Begiratu gabe ere ikusi nion.  

—Zergatik egiten duzu barre? —galdetu nion, jakin-minez eta baita 

errezelo puntu batez.  

—Ez. Ez duk barre. Ez nian espero. Hori bakarrik.  

—Espero? —Zer esan nahi zuen?—. Zer ari zara? 

—Neska bat duk.  

(42. or.) 

 

 

ARIKETA 
(Ikasleentzako ariketak) 

 

 

1. fasea  

 
Liburuan dauden umore-egoerak komentatu eta azaldu taldean. Irakasleak 

Bat taldearen izenean dinamikaren bitartez zuzenduko du. Hau da, taldearen 

erantzuna ikasle batek esango du besteon izenean, eta ikasle horren erantzunak 

taldea ebaluatzeko balioko du.  

 

 

2. fasea 
Erronka. Ezin duzue barre egin bideoa ikusi bitartean. Gutxien barre egiten 

duen taldeak irabaziko du. Badakizu barrea kutsagarria dela. Ikusi hurrengo 

bideoa (eta ea kutsatzen zareten):  

 

Bideoa: Barre arraroak eta kutsagarriak 

 

 

 

https://youtu.be/1zKSmjf_4Rc
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3. fasea  

 

Kar-kar dinamika 

 
 

Hasiera batean zutik eta zirkulu bat osatuz jarriko zarete ikasle guztiak. 

Aurrekoaren besaburuetan jarriko dituzue eskuak. Gero, eseri egingo zarete, 

hankak zabalik, eta atzerantz etzango zarete burua atzekoaren sabelean jarrita.  

Barreak berez sortuko dira. Bestela, a, e, i, o, u letren soinuarekin barre 

egiten proba daiteke.   

 

 

 

4. fasea 
 

 

Eman buelta. Saiatu egoera zail hauei buelta ematen umorez. Taldeka.  

 

 

-1. egoera. Historia-klasean zure atzeko ikasle batek paper bat botatzen dizu 

eta irakaslea haserretu egiten da. Irakasleak ez zaituzte ikusten eta ez daki nor 

den erruduna. Zuk papera bota dizunari errua botatzen diozu, sutan zaudela.  

 

-2. egoera. Ama zara. Oso nekatuta etorri zara lanetik eta afaltzen ari zarete. 

Bat-batean zure semeak/alabak esan duen zerbaitek barregura eman dio beste 

semeari/alabari, eta ahoan zuen guztia mahaigainean bota du.  

 

-3. egoera. Ikastetxeko igogailuan klasera igotzen ari zara hanka apurtu 

duzulako. Min handia duzu. Lagunarekin berbetan ari zarela sakelako 

telefonoa igogailuko zulotik erori zaizu.  

 

-4. egoera. Parkean zaudete. Gustuko duzun neska/mutila gertu dago bere 

koadrilakoekin. Zuk ez duzu nahi jakitea gustuko duzula. Zure koadrilako 

batek esan egiten dio. Zure onetik atera zaitu lagunaren hanka-sartzeak.  
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5. fasea  

Sabeleko barrera eta itxura barrea 
 

Berdin da barrea benetakoa den edo plantak egiten ditugun. Burmuinak ez 

omen du bereizten.  

Saiatu egunero barre egiten. Ateratzen ez bazaizu, behartu apur bat zeure 

burua. Ez zara damutuko. Klasean komentatu emaitzak.  
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

13. JARDUERA: KAR-KAR 

-Liburuaren pasarteak ulertzea, interpretatzea eta 

barre egoerak ahoz azaltzea. 
 (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Erronka eta dinamikak era egokian egin ditut 

taldekideekin kooperatzea. 

   

-Zenbait egoerari irtenbide umoretsuak ematea.    

-Egunero barre egiten saiatzea.    
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Orientabide didaktikoak 
 

13. JARDUERA: KAR-KAR 

 

 

HELBURUAK 

 

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 
 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak eta bere 

mezua ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre 

egiteko.  
  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak 

interpretatzea, “ez” esatea eta 

jasotzea zer den ulertzeko.   

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia. 

 

-Gatazkei irtenbideari buruzko iritzi 

pertsonala ematea.  

-Ekimenerako eta ekiteko espiriturako 

konpetentzia.  

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia. 

 

-Taldeko dinamiketan jokaera 

asertiboak eta enpatikoak izatea, bai 

eta euskara erabiltzeko jarrera 

proaktiboa, kooperatiboa, bidezkoa 

eta arduratsua ere testuinguru 

eleaniztunetan.  

Elkarbizitzarako konpetentzia. 

 

-Ikasleak gogoeta egitea, bere ikasteko 

gaitasunean konfiantza izanik, 

autorregulazioa sustatzeko.  

Izaten ikasteko konpetentzia. 

 

-Liburuaren pasarteak 

ulertzea, interpretatzea 

eta barre-egoerak ahoz 

azaltzea.  

 

-Erronka eta dinamikak 

era egokian egitea, 

taldekideekin kooperatzen. 

 

-Zenbait egoerari 

irtenbide umoretsuak 

ematea.  

 

-Egunero barre egiten 

saiatzea.  
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Gaia sakontzeko: barreterapia 
 

Barreterapia 

 

(www.risoterapia.es eta 

www.webconsultas.com webguneetatik 

moldatua) 

 

Barre egitea osasuntsua da. Sigmund 

Freud-ek organismoari energia negatiboz 

husteko gaitasuna egotzi zien barre-algarei. 

Zientifikoki frogatu da horixe. Izan ere, garun-

kortexak inpultsu elektrikoak askatzen ditu barre-algaraka hasi eta segundo 

batera.  

Haurtxoak lau hilabeterekin hasten dira barrez. Barre egiten dugunean, 

garunak endorfinak jariatzen dituen agindua jaulkitzen du. Morfinaren antzeko 

ezaugarriak dituen substantzia da endorfina. Mina arintzen du, eta depresioa eta 

bizi-tonuaren arteko oreka ziurtatu.  

Hazten goazen heinean, heldutasuna irabazten dugu, baina barreak ematen 

digun naturaltasuna galtzen, bai eta gauzen alde positiboa edo komikoa ikusteko 

gaitasuna ere. Hara hor zergatik gogoratu behar dugun tarteka barre nola egin. 

Horretarako terapiak daude. Barreterapia, esaterako.  

 

Barrearen ondorio onuragarriak: 

 

1. Logura ematen du. Hasteko, barrea ezin hobea da lotarako. Barre-algarek 

loezintasuna murrizten laguntzen dutela frogatu da. Beraz, badakizu, 

orduak pasatzen badituzu lo hartu ezinda, ohean bueltaka alde batetik 

bestera, ez pentsatu bi aldiz: barre batzuk bota itzazu.  

2. Infartu bat izateko arriskua murrizten du. Barre egiten dugunean, 

diafragmak espasmu batzuk sortzen ditu, eta horrek birikak eta bihotzak 

indartzen laguntzen du, eta infartuak izateko aukerak gutxitzen.  
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3. Sudurra, belarria eta begiak garbitzen ditu. Kongestioaren ondorioz arnasa 

hartzeko arazoak baldin badituzu, irribarrearen dardarek, sudurrean 

dituzun mukosak askatzen laguntzen dute. Belarriak ere garbitzen ditu. 

Beste alde batetik, pertsona batzuek barre egiterakoan negar egiteko joera 

handia dute. Malko horiek begiak garbitzen dituzte.  

4. Immunitate-sistema indartzen du. Etengabe barreka dauden pertsonek 

gaixotzeko erraztasun gutxiago dute.  

5. Odol-presioa erregulatzen du. Hori gertatzen da arteriak garbitzen 

laguntzen duelako. 

6. Digestioa errazten du. Barre egitean muskulu abdominalak lantzen dira. 

Fisikoki onuragarria da, baina batez ere digestio ona egiten laguntzen du.  

7. Azala gaztetzen du. Barrearen mito handienetarikoa ximurrak sortzen 

dituela da, eta justu kontrakoa eragiten du. Aurpegiko muskuluak lantzen 

dituenez, azala biziberritzen du.  

8. Arnasa hartzen laguntzen du. Barre egiten dugunean, gure biriketan ohiko 

aire-bolumenaren bikoitza sartzen da: 12 litro, ohiko 6 litroren ordez. 

Horregatik, barre egitea birikak trebatzeko aparta da eta horiek duten 

ahalmena handitzen da.  

9. Tentsioa askatzen du. Bai maila mentalean, bai fisikoan. Barrearen 

ariketarekin bizkarreko muskuluak eta zerbikalak luzatu egiten dira. 

Bertan pilatzen dira tentsio muskular gehienak, eta barreak horiek 

luzatzen laguntzen du.  

10.  Ariketari dagokionez, barre egiten dugunean gure gorputzeko 400 

muskulu inguru mugitzen ditugu. Ikertzaileek diotenez, 100 aldiz barre 

egitea 10 minutuz ariketa aerobikoak egitea bezala da.  

11.  Maila psikologikoari erreparatuz, lotsari aurre egiten laguntzen dio. 

Beren ideiak eta iritziak ematea kostatzen zaien pertsonentzat onura 

handia da barre egitea. Adierazten laguntzen die.  

12.  Irudimena bultzatzen du. Sormena kokatzen den lekuan dago barrea 

garunean, eta horregatik horixe areagotzen laguntzen du, sormena, 

irudimena bezala.  

13.  Gaian adituak direnek diotenez, lanean barre egiteak pertsona gisa 

garatzen gaitu, eta gauden postuan garrantzitsu sentiarazten gaitu. 

Emankorrak izango gara lanean eta hura hobeto burutuko dugu.  
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14.  Ezagutzen den estres-murriztailerik hoberena da. Arduratuta gaudenean, 

arazoak ahazten laguntzen digu, barrez gauden unean bederen. 

Zorigaitzen bat jasaten ari diren pertsonei barre egitea gomendatzen zaie 

depresioa saihesteko.  

15.  Bukatzeko, hasieran aipatutakoa nabarmendu nahi genuke: mina arintzen 

laguntzen du, endorfinak jaulkitzen direlako eta energia txarrak urruntzen 

dituelako. 

 

Zer da barreterapia? 
 

Barreterapia gauzei erreparatzeko modu bat da, alderdi positibotik. Horrela, 

bizitzari eta lanari errendimendu handiagoa 

ateratzeko. Gainera, konturatu gabe, osasun ona 

mantentzen laguntzen du, emozio atseginetan 

oinarritzen baita.  

 

Orain 4.000 urte, Antzinako Inperio 

Txinatarrean, baziren tenplu berezi batzuk. 

Haietan, jendea barre egiteko elkartzen zen, 

osasun arloan oreka topatzeko asmoz.  

Tribu-motako antzinako kulturetan, bazen “pailazo-mediku” deituriko 

figura, sorginez jantzita eta apainduta. Hark, zauritutako gerlariei, barrean 

oinarritutako terapiak egiten zizkien sendatzeko.  

 

Gaur egunera etorrita, barreterapia-tailerrak parte-hartzaileak dira. Guztiok 

ezkutuan dugun barruko haur horren irribarrea ateratzea da helburua, jolasaren, 

dantzaren, musikaren eta abarren bitartez. 

 

Tailer horien metodologia, gehienetan, honelakoa izaten da:  

 

● Luzaketak: horien bitartez gorputza desblokeatzen da eta tentsioak 

askatzen dira. 

● Komunikazioa: parte-hartzaileen konplizitatezko giro ona sortzeko. 

● Jolasak: haurtzarora bueltatzeko modu bat dira. 

 

Barreterapia, beraz, haur garenetik barnean dugun irribarrea azaleratzeko 

teknika da.   
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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat:  

Irria (Pantxoa eta Peio) 

 

 

Youtubeko lotura: Irria (Pantxoa eta Peio) 

 

 

  

https://youtu.be/RDxuokHmR7M
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14. JARDUERA:ENTZUIXU! 

 
 

Stephen R. Covey-k dio gaur egungo arazoa zera dela: erantzuteko entzuten 

dugula, ez ulertzeko. Entzumen aktiboak ahalegina suposatzen du mezua 

interpretatzeko, hitzezko edo ez-hitzezko kodea dezifratzeko.  

Gure ingurukoekin entzule aktiboak eta enpatikoak gara?  

Izar-malkoak liburuan Ibonek eta Jaionek oso ondo entzuten diote Beñati, 

eta lagunari ikusten ez duena ere ikusarazten ahalegintzen dira.  

 

ARIKETA 

(Ikasleentzako ariketak) 
 

1. fasea  

 

Azaldu zein modutan lagundu zioten Ibonek eta Jaionek Beñati.  

Horretarako perpaus osagarriak erabili:  

Nik uste dut, -(e)lakoan, ez dut uste… -(e)nik , -t(z)ea, -t(z)eari… deritzot …  

Arkatzak erdira egitura erabili (5. jardueran zehaztua).  

 

Zurekin egon eta astebetera-edo, hor geunden, bada, Ibon eta biok, nire 

gelan, ordenagailuko teklak astintzen eta nire maitakerien inguruan hitzaldiak 

xahutzen. Hark garbi zeukan: 

—Hobe hola, hi. Ez nian neska hura ezagutzen, baina buruarin hutsa 

iruditu zitzaidaan. Eta ez iruditu bakarrik. Ezagun batek bai, ezagutzen zian, 

eta horrekin argi ibiltzeko aholkatu zidak. Harroegia duk, Beñat. Itxura osoa 

zeukaan: harroputz madarikatu batena. Orain ahaztu ezak eta bakea.  

Bai, Ibon diskotekan keinuka aritu zitzaidan kabroi haietako bat zen. 

Baina laguna nuen, eta amak baino hobeto ezagutzen ninduen.  

—Bazekiat hori dela onena. Hala ere… Tira, arrazoi duk: ahaztu egingo 

diat eta porkulo hartzera. Sobera neska zeukaagu gure zain.  

 

(38. or.) 
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                             *** 

  
—Neska horrek burua higatu dik, Beñat—abisatu zidan Ibonek.  

—Dena kontrolpean zegok. Hi lasai, motel.  

Ostiral gaua.  

Tabernan geunden, zerbezatxo bat hartzen. Jende gutxi zebilen kalean, 

zorionez. Zorionez, ze horrela askoz trankilago hitz egin baikenezakeen. 

Larunbatetan manbo eta nahi zen kristo guztia, baina ostiralak egun lasaiak 

ziren guretzat. Hitz egiteko erabiltzen genituen.  

—Lasai? Ni lasai nagok. Baina hi ibil hadi kontuz. Ez zaidak neska hori 

gustatzen. Utz ezak. Benetan.  

—Ño. Ez zekiat zer pasatzen den, baina ez haiz lehena horrelako zerbait 

esaten.  

—Uzteko? 

—Eta Maider ez duela gustuko.  

—Zerbaitegatik izango duk. Egidak kasu. —Tragoxka bat eman zion 

zerbezari—. Zein duk bestea? 

—Jaione.  

(84. or.) 

                

                         *** 

 

—Beñat.  

Jaione bera etorri zen nigana.  

—Zer? —Listua irentsiz esan nion. Urduri nengoela ohartu nintzen. Saldu 

egin banu bezala.  

—Sentitzen dut.  

—Zer sentitzen duzu? 

—Beste neska harekin gertatu zaizuna.  

Jaionerekin hitz egiten nuenean zinismo antzeko batek hartzen ninduen 

maiz. Ohi nuen bezala, pentsatu gabe zetorkidana esatear egon nintzen: zein 

neskaz ari zara, edo zer axola dizu. Disimulatzeko aitzakiak. Ihesbide 

txepelak.  

Ezin nuen. Eta eskerrak. Behingoz, zuzen jokatzen hasi behar nuen 

Jaionerekin. Berak beti jokatu zuen horrela nirekin.  

—Nola dakizu? —galdetu nion.  

—Ibonek kontatu dit.  

(107. or.) 
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2. fasea  

 
Irakurmen-estrategiak.  

Topatu hizki-zopan testuan agertzen diren honako hitz hauek:  

 

Maitakeria, arin, harroegia, bakea, zain, listu, gustuko, txepelak, jokatu, zuzen. 

 

A N M A N G U S T U K O M A E K A B 

K L A R I T E K A L E P E X T I A U 

U T I I R T Z E I E B E B L X E L L 

A I T I A T E N S Z U O T U U V U G 

T H A R R O E G I A P M Z U T U L E 

T Z K T T Z Z O E U L O H A S T U O 

A L E N H A A L E T U T I L I N U A 

D K R H E E E O B A I E E P L N N O 

D J I V H Z L B E K U K O E O K K O 

A N A L L L U Y I O U T U J R K F K 

R B M A H B B Z O J R U A J E O O L 

 

 

3. fasea 
https://docs. google. com/forms/d/1uyoJienfL5HYxid-

Km0iM68mpoXzo3KfROwRzkaJjMg/edit 

 
Galderei erantzun eta gero, interpretatu emaitzak 

 

Entzule ona al zara? Egin hurrengo inkesta hau:  

 

1. Arreta galtzen duzu lagun batek arazo bat kontatzen dizunean? 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

2. Epaitu egiten duzu? 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

https://docs.google.com/forms/d/1uyoJienfL5HYxid-Km0iM68mpoXzo3KfROwRzkaJjMg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uyoJienfL5HYxid-Km0iM68mpoXzo3KfROwRzkaJjMg/edit
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3. "Adituarena" egiten duzu eta konponbideak berehala esaten dizkiozu? 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4. Haren arazoari garrantzia kentzen diozu? 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5. Entzuten diozu baina erantzuteko irrikan zaude? 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6. "Horrekin ez nago ados" gisako esaldirik esaten diozu? 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7. "Ni zu izango banintz" bezalakorik esaten diozu? 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8. ”Nik ez nuke dudarik izango" esango zenioke? 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9. Gai desatsegina bada berehala mozten duzu? 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

10. Entzule kaskarra naiz.  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

BALORAZIOA 
 

70etik 100era. Zabaldu belarriak eta entzun lagunei, galtzeko arriskua duzu 

eta.  

 

40tik 70era. Aizu, ondoan norbait duzula konturatu zara? Entzun gehixeago!  

 

1etik 40ra. Belarri handia zara. Horrela, normala hainbeste lagun izatea! 
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4. fasea 

 

  
 

Entzun kontzientzia osoz eta bestelako mundu bat deskubrituko duzu.  

Joan toki lasai batera eta irakurri hurrengo testu hau, entzuten duzunari 

erreparatuz:  

 

 

Ikas ezazu entzuteko artea. Ez entzun hitz egiten dizun horri soilik, baizik eta 

emazteari, senarrari, seme-alabei, txoriei, haizeari, brisari… Horrela, 

entzuteko sentiberatasuna areagotuko duzu.  

 

Entzuten dugunean dena berehala ulertzen dugu, ez dugu azalpenen, 

deskripzioen edo analisiren beharrik. Bata besteari datorkio.  

 

Elkarrekin gaude hizketan, parke batean eserita dauden bi lagunen antzera; 

edo baso batean, txoriek kantatzen dutenean bezala, hostoen artean argia 

sartzen eta lurrean proiektatzen denean. Edertasuna miresten dugu.  

 

Horrela entzuten dugunean gertatzen da miraria. Horrela entzutea hazia ereitea 

da. Hazi gogorra bada, eta lurra ondo landatu badugu, ekidin ezina da haztea.   

Entzuteko artea ikasi behar da. Arreta handi-handiz entzunez gero, berehala 

jakingo dugu zer esan nahi duen kideak.  

 

 Neurtzen ez duen burua (Khrisnamurti) 
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Ikasleen autoebaluazio-orria 
 

       14.JARDUERA: ENTZUIXU!        

   (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Liburuaren pasarteak  ulertu, interpretatu eta 

entzule onak identifikatu ditut. 
   

-Entzule ona naizen neurtu dut.    

-Testu bat irakurri dut arreta osoz.    

 

  



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
186 

 

 

Orientabide didaktikoak 

 

 

14. JARDUERA: ENTZUIXU! 

 

 

HELBURUAK 

 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 
 

 

-Hizkuntzaren zenbait erabilera-

eremutan sortutako literatura-

testuak eta bere mezua ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre egiteko.  
  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta zuzenean 

espresatzea eta interaktuatzea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak 

interpretatzea entzule 

aktiboak identifikatzeko. 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Irakurtzeko plazera 

garatzea, testu bat arreta osoz 

irakurtzen.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  
 

  

-Ikasleak gogoeta egitea, bere 

entzuteko gaitasuna neurtzeko.  

Izaten ikasteko konpetentzia. 

 

-Liburuaren pasarteak 

ulertzea, interpretatzea eta 

entzule onak identifikatzea.   

 

-Ikasleak entzule ona den 

neurtzea.  

 

-Ikasleak testu bat arreta 

osoz irakurtzea.   
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Gaia sakontzeko: meditazioaz 

Entzun zeure buruari 

 

Liburu honetatik moldatua: Teach Yourself To Meditate (Ikasi meditatzen). Eric Harrison. 

Argit: Piatkus (2016).  

 

Meditazioa. Zergatik? 

 

Zergatik meditatu? Gorputza erlaxatuta 

dagoen egoera pertsonal bat topatu ahal 

izateko, burua lasai dagoela eta 

momentuko sentsazioak bizi ahal izateko 

abagunea aurkitzeko.  

Kontzentrazioan dago meditazioaren 

gakoa. Zerbaitean kontzentratzen garenean 

meditatzen dugu, zerbait hori bihurtzen da 

gure meditazio-objektu. Edozerk balio du, baina ohikoenak hauek dira: 

arnasaren inguruan kontzentratzea, behin eta berriz hitz bat errepikatzea, edota 

lore bat edo irudi mental bat izatea fokuan. Azterketa txiki baten bitartez, gure 

pentsamenduetatik urruntzen saiatzen gara.  

Aurrez aipaturiko ariketa erraza da segundo gutxitarako, baina buruak festa 

nahi izaten du, eta pentsamenduak jira-bueltan hasten dira berriz ere, burua 

lanean ipiniz. Objektuaren inguruan pentsamenduei aurrera eta atzera ibiltzen 

uztea litzateke erronka. Pentsamendu bat alboratzen dugun bakoitzean, gure 

burua askeago sentitzen da.  

Meditatzen saiatzen garenean, mundua ez da desagertzen eta gu ez gara 

ahanzturan murgiltzen. Pentsamenduak behin eta berriz azaltzen dira, buruko 

minez egon gaitezke eta zaratak arreta galarazi diezaguke. Hala eta guztiz ere, 

gero eta gutxiago gogaitzen gaituzte eta gero eta erosoago gaude.  

Meditazioa erlaxazio teknika bat baino askoz gehiago da. Burua argitzeko 

balio du eta alertan mantentzen laguntzen digu. Gure sentimenduekiko  eta 

inguratzen gaituen munduarekiko sentikorrago bihurtzen gara. Gaitasun mental 

horri “kontzientzia” deitzen zaio. Kontzientziaren bitartez bereizten ditugu 

erlaxatuta dauden pertsonak eta meditatzen daudenak.  



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
188 

 

Egunero minutu batzuk meditatuz gero, emaitzak sakonak izan daitezke eta 

iraunkorrak denboran zehar. Gero eta erlaxatuago eta kontzienteago sentitzen 

garen heinean, gure bizitzako alor bakoitza hobe daiteke, edo horren onurak jaso 

ditzakegu. Meditazioa ulertzen dugunean, bat-batean, zerbait erraza bihurtzen 

da. Luzaroan ilunpean ibili ostean argia topatzea bezala da.  
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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat: 

Entzun zazu (Benito Lertxundi) 

 

Youtubeko lotura: Entzun zazu (Benito lertxundi) 

 

 
 

Entzun zazu adiskide 

kantu hau dizut eskeintzen, 

ene barne kolpatu hontan 

zuretzat da oldozten. 

 

Nigan dut zuen mezua 

zuen zerutik bildua, 

mendi beltzetan barrena 

oihuz dijoan breizh atao. 

 

Saint Maloko itsasoan, 

herri bat nuen hausnartzen, 

haren kolkoan errotik nintzen, 

zuertako bat sentitzen. 

Eskuak elkarturikan. 

Eskuak elkarturikan 

lotu ginen dantzetan, 

elkarrekin landuko dugun 

bide bat han hasi zan. 

 

  

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/lertxundi-benito/entzun-zazu-884630
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15. JARDUERA: EUTSI 

 
 

Badakizu zer den erresilientzia? Gertatzen zaigun kalte baten aurrean, etsi 

gabe eta indarturik erreakzionatzeko gaitasuna da. Erresilientzia “berregitea” eta 

“berrasmatzea” da. Egoera gogor batetik ikastea eta indartuta ateratzea. Ez da 

beraz zer gertatzen zaigun, baizik eta nola jokatzen dugun gertatzen 

zaigunaren aurrean.  

Beñat protagonistak ikasi du, ondo ikasi ere, Maiderri esker. Eta horrela 

aipatzen du liburuaren amaieran bertan.   

 

 

ARIKETA 

(Ikasleentzako ariketak) 
 

 1. fasea  

 

Substantzia egitura dinamika 

 

4-5eko taldeetan. Taldekide bakoitzak ondorengo testua laburtzen duen 

esaldi bat idatziko du.  

Gero denen artean zuzenduko, laburtuko eta konparatuko dira, eta esaldi 

guztien zerrenda bakarra egingo da.  

 

Burua galduta daukat. Zain egon behar dut.  

Neure buruaren zain nago.  

Ordenagailua hartuko dut berriz. Erortzean berriro jaiki, hori esaten du 

Laboak kanta batean. Ez daukat beste aukerarik jaikitzea baino. Erori 

ondoren. Ordenagailua hartu eta Jaioneren bidexka saiatu. Ilusioa izeneko 

mamua bilatu. Harrapatu. Jan.  
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Zain, zain nago.  

Bidexkak hor behar du. Hor nonbait.  

Aurkituko dut, egon ziur. Lehenago edo geroxeago bidexka aurkituko dut.  

Ikasiko dut. Ahal dudan guztia ikasiko dut.  

Eta ez dizut gehiago idatziko, Maider. Zure izena, zure oroitzapena tabu 

bihurtuko dut.  

Egunen batean. Segundoren batean.  

Egun hori gaur izatea nahi dut.  

Segundoa hauxe.  

Kitto, beraz. Betira arte.  

Ondo izan. Baina ni gabe.  

Ni berri bat osatu behar dut eta ibiltzen hasi berriro.  

Erortzean jaiki.  

(110. or.) 

 

 

 

2. fasea 

 
Ikusi hurrengo bideo hau: 

 

Bideoa: Txakur herrena 

 
1. Nola dago mutila bera ama etxera heltzen denean? 

2. Mutilari gustatzen zaio bere amak ekarritakoa? 

3. Zergatik baztertzen du? 

4. Zein da txakurraren jarrera mutilak mespretxatzen duenean? 

5. Zein pasatzen ari da ondoen mutila ala neska? 

6. Zergatik dago haserre mutila? 

7. Zergatik izan daiteke istorio hau erresilientziaren adibidea? 

8. Onartzea eta konformatzea gauza bera da? 

  

https://youtu.be/x5XTG6LE-O8


Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
192 

 

 

3. fasea 

 
Entzun abesti hau eta hutsuneak bete:  

 

Bideoa: Zarena zarelako, Sugan  

 

 
 

 

Eutsi, borroka bakarrari 

izatera heltzeko, zarena zarelako 

hutsez, bakar bat gehiago. 

Nagusitu zaitez, zeure lekua baduzu 

bermatu, lotu, bilatu, aurki ezazu. 

 

Zuk, zeure kabia hornituz 

hitz merke ta txiroez at 

jaten eman buruari, ez inori, zeuri beti. 

Jakin zuloan topatzen, 

barnetik ateratzen, 

zeharko, itzuliko, garrasika. 

 

- Eutsi… - 

- Segi, zuzen bide ertzean 

 

gaztigatu dizugu, aurrera jarraitzeko 

atzera ez begiratzeko. 

Egunez egun ziur 

nahi hura ikusten dugu 

ez arduratu, irtenbiderik ez badu. 

 

 

 

https://youtu.be/lw-5_-6Jl9E
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ustez jakin badakizu 

nolakoa zaren zu 

galdetzu gero akabo, mututa, ixilik, zero. 

Jakin ezean onartu 

uste ere ezin dela 

izan, sinestu, aitortu, ezagutu 

 

- Eutsi… - 

- Segi… - 
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Ikasleen autoebaluazio-orria 
 

15.JARDUERA: EUTSI! 

 (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Liburuaren pasarteak  ulertu, interpretatu eta 

erresilientzia-egoerak identifikatu ditut. 

   

-Bideo batean erresilientzia-egoera ulertu eta 

galderak erantzun ditut. 

   

-Kanta baten esanahia ulertu dut eta hutsuneak bete 

ditut. 

   

 

 

  



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
195 

 

 

Orientabide didaktikoak 

 

 

15. JARDUERA: EUTSI! 

 

 

HELBURUAK 

 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak eta bere 

mezua ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre 

egiteko.  
  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak 

interpretatzea, erresilientzia-

egoerak identifikatzeko.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Ikus-entzunezko baten 

istorioa ulertzea, 

interpretatzea eta galderei 

erantzutea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  
 

  

-Kanta bat interpretatzea eta 

hutsuneak betetzea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Liburuaren pasarteak ulertzea, 

interpretatzea eta 

erresilientzia-egoerak 

identifikatzea.  

 

-Bideo batean erresilientzia-

egoera ulertzea eta galderak 

erantzutea.  

 

-Ikasleak kanta baten esanahia 

ulertzea eta hutsuneak 

betetzea.  
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Gaia sakontzeko: erresilientziaz 

 

Liburu honetatik moldatua: Les Vilains Petits Canards (Ahatetxo itsusiak). Boris 

Cyrulnik (2001). Argitaletxea: Odile Jacob (2018).  

 

Ahate itsusia bere familiak eta ezagunek alboratu 

zuten. Alboratua izateaz gain, irainak eta tratu txarrak 

ere jaso zituen. Hainbesterainokoa zuen nahigabea, 

bere bizitza amaitzea ere pentsatu baitzuen. Hala ere, 

trantsizio minbera baten ondoren, izaki eder baten 

gisa ikusten du bere burua, eta talde baten partaide. Eta halako batean iraganeko 

estualdi guztiak ahazten ditu.  

Boris Cyrulnik neurologoak, psikiatrak eta psikoanalistak idatzi zuen “Ahate 

itsusiak” liburua. Bere larruan pairatu zuen naziek aurrera eramandako 

holokaustoaren  gordintasuna. Gizakiak etengabe gainditzeko duen ahalmen edo 

gaitasuna da ipuinak jasotzen duena. Dena delakoa izanda ere gertaturikoa, hala 

nola jasandako bidegabekeria guztiak, zorigaiztoko haurtzaroa edo familiaren 

gutxiespen bortitza. Haurtzaro zorigaiztoko batek ez du bizitza mugatzen. 

 

Askotarikoak dira haur batengan eragin ditzaketen egoerak. Gurasoekin 

erlazionatzeko duen modutik, indarkeriaz beteriko hamaika egoerataraino. Baina 

uste orokorretik harago, bizipen horiek ez dira nahikoak ziurtatzeko heldutan 

haur hori ezinbestean biolentoa edo disfuntzionala izango dela, edo mendeku 

bila ibiliko denik ere. 

Psikologia positiboak egoera horiek bideratzen laguntzen du, eta trauma-

egoerak eta haiek sortutako garapen emozionala gainditzen laguntzen. Sarri 

askotan pentsatu izan dugu jasotakoa bueltan errepikatuko dugula, baina Boris 

Cyrulnik egilearentzat, asko dira “iluntasunetik argira” iragaten direnak, eta 

bestelako bizitza bat sortzea lortzen dutenak, erresilientziari esker.  

 

Nola sendotu gure erresilientzia-gaitasuna? 

 

Erresilientzia garatzeko modurik eraginkorrena ohitura eta jarrera batzuk 

hartzea litzateke. Horretaz gain, egoki litzake zenbait arau jarraituko bagenitu:  
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● Maila emozionalean sentitzen ari garena identifikatu. 

● Gure gorputzak somatizazioaren bitartez adierazten duena 

identifikatu: zer esan nahi digu? 

● Galdetu geure buruari zer egingo genukeen momentu horretan 

horrela sentituko ez bagina, eta aurrera eramaten saiatu.  

● Zentzuz bete aurrera eramandako ekintza oro.  

● Epe luzera gure bizitza aldatzeko lan egin, eta ez gure momentuko 

ondoeza ezabatzeko.  

● Gauzei erantzuteko dugun modu automatikoari erreparatu.  

● Ondoezari aurre egiteko ordezko estrategiak aintzat izango dituen 

zerrenda bat egin.  

● Erabaki zenbatek balio duten ondoeza deusezteko eta zenbatek 

balio duten merezi duen bizitza eraikitzeko.  

● Modu kontzientean erabakiak hartzen hasi. Batez ere, oldarki 

hartzen ditugun erabaki horiek. 

● Geure buruari huts egiteko baimena eman. Ezinegona onartzea 

ikasgairik indartsuena da eta tolerantzia areagotzen du. Pertsona askeago 

egiten gaitu horrek.  
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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat: Alabari (Kirmen 

Uribe) 

 

Lotura honetan ikusi eta entzun daiteke:  

https://www.naiz.eus/es/info_naizplus/20180612/kirmen-uribe-alabari-poema-

musikatua 

 

Alabari, Kirmen Uribe 

 
 

Ez utzi inori zure gainetik egoten, 

are gutxiago gizonezkoa bada. 

Eutsi beti zure duintasunari. 

Ez ahaztu lana izatea dela pertsona duin egiten duena. 

Izan zure ogibidea inoren mende ez izateko. 

Ez zaitez fida botereaz, erabiliko zaitu. 

Zaude gutxi daukatenen alboan. 

Izan inozoa, ametsik xaloenek aldatu dute mundua. 

Dena den, kontuan izan ideiarik ederrenak ez duela zentzurik 

pertsona bakar bat zapalduz gauzatzen bada. 

Utzi bizitzen, bakoitzak bere usteak eta bizipenak ditu, 

errespeta itzazu nahiz eta zure kontrakoak irudi. 

Lagundu behar duenari, zabaldu etxea arrotzari, 

inolako zalantzarik gabe. 

Errespeta sinesgabeak eta sinestunak eta beraien fedea. 

Zaindu zure hizkuntza. 

Pentsa ez dela gurea soilik, 

mundu osoaren altxorra baino. 

Mundua egiten du eder euskarak. 

Sekula ez sinets ez dagoela zer eginik, 

ia beti dago aterabideren bat. 

Eta ez balego, onar ezazu. 

Galduz ere irabazten da. 

Onartu bizitza eta halaber heriotza. 

Heriotzaz jabetzea baita dugun egitekorik zailena. 

Plazer eta zoriontasunari sekula ez ateak itxi. 

https://www.naiz.eus/es/info_naizplus/20180612/kirmen-uribe-alabari-poema-musikatua
https://www.naiz.eus/es/info_naizplus/20180612/kirmen-uribe-alabari-poema-musikatua
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Maita beti pertsona, generoa kontuan izan gabe. 

Azala beti hazten baita eder, gizon ala emakume izan. 

Bete zure apetak, baita horretan ere. 

Hori bai, nahi ez baduzu, esazu ezetz. 

Injustiziari esan ezetz, 

eskubideen zapalketari, 

bazterketari ezetz. 

Gura eta ahal baduzu, izan ama, 

umeek erakutsiko dizute umila izaten. 

Eta ez bazenu, bizi bizitza bere osotasunean. 

Maita oihanak eta maita hiriak. 

Egon zabalik kitzika guztiei, ez izan aurreiritzirik. 

Beldur bazara, onartu beldurra. 

Triste bazaude, egon triste. 

Ez dugu zertan une oro zoriontsu eta ausart izan behar. 

Entzun ondoan duzunari eta jakintsua izango zara. 

Entzun gazteei, entzun adinekoei. 

Zaren bezala agertu. 

Esan pentsatzen duzuna, nahiz eta hurkoa mindu. 

Ikasi akatsetatik. 

Ez izan beldur gauzak oker egiteko. 

Dena ondo egiten duena harroa eta itsua baita. 

Bilatu egunen joanaren edertasuna. Sakonki bizi, baina ez azkar. 

Jakin denbora geratzen, gauzarik txikerrenetan arreta jartzen. 

Egin zure bidea, zu zara erdigunea. 

Saia ametsak betetzen eta ez utzi inori amets horiek zapuzten. 

Eta azkenik, ez egin kasu aholkuei. 

Ezta neureei ere. 
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16. JARDUERA: GUSTUKO DUT 

 
 

Une txarretan gure zaletasunek asko lagun diezagukete. Gure ingurukoekin 

dena txarto dagoenean, ekaitza pasatu bitartean aterpe izan daitezke. Gainera, 

lagunak egiteko geure buruaren lagunak izan behar dugu lehenbizi, betetzen 

gaituzten gauzak egiten.  

Beñatek fisika eta ordenagailuak zituen zaletasun, eta Maiderrek ziria sartu 

arren, ordenagailua akuilua zen mutilarentzat.  

 

ARIKETA 

(Ikasleentzako ariketak) 
 

Orri birakaria dinamika.  

Hurrengo testuan kendu ditugun aditz laguntzaileak jarri:  

 

Ordenagailuko joko bat programatu nahian genbiltzan. Denbora asko 

eskatzen zuen (1) madarikatuak, baina egoskor amorratuak ginen (2) Ibon eta 

biok, eta txit gogokoa genuen (3) teklatuaren aurrean orduak ahitzea. Ez zen 

horren txarra gero. Norberak ahal duen erara sartu behar dio (4) ziria izateari. 

Gustuko lubakia aukeratu behar, gaizki ez ibiltzeko. Eta guk, hara, bagenuen 

geurea. 

Ibonek jauzi txiki bat egin zuen (5), zerbait gogoratuta. USB bat atera 

zuen patrikatik. 

—A, hi, ahaztu aurretik: begira ezak zer aurkitu dudan Interneten. 

USBa sartu eta zabaltzera joan zen. 

(38-39. or.) 

 *** 



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
201 

 

  

Pixkanaka bazen ere, itzuli nintzen nire aurreko zaletasunera. Nire gelara 

eraman zintudan behin, ikus zenezan. 

—Orduan ordenagailuarekin txundituta dabilen horietako bat zara —esan 

zenidan. 

—Bueno. Txundituta… Bai. Horrelako zerbait. 

—Eta zer egiten duzu? 

—Denetatik pixka bat 

 (63. or.) 

 *** 

Zuk, esan nizuna txukun-txukun jaso, eta nahiko zenuen harekin nire lana 

jarraitzeko. Nire lana aprobetxatzeko eta gainditzeko. Jo. Ondo etorri 

zitzaidan (6) esnatzeko, diossss. Zeu ere ordenagailuzale… Eta nik, ahobero, 

hackerren dekalogoko arau gehienak hautsiak nituen. Merezitakoak hartu 

nituen (7), ño. Baina hala ere… 

(106. or.) 
 

 
Ez da erraza zer gustatzen zaigun erabakitzea. Agian ordenagailuaz harago 

ezer gustatzen ez zaizula pentsatzen duzu. Ikustagun. Zer gustatuko litzaizuke 

benetan? Ametsen ohola egiteak lagun diezazuke. Hurrengo saioan banaka 

zuen ametsak, gustuak, desioak azalduko dizkiezue gelakideei.  
 

Bideo-lotura: Ametsen ohola 

 

 
 

Pentsatzen duzuna zara. Adimena dena da. 

Buda 
 

 

Ametsen ohola 

 

- Lor ezazu ohol bat edo DINA3-ko kartulina bat.  

- Ekarri aldizkari zaharrak, egunkariak, argazkiak… 

- Zure ametsak edo desioak “irudikatzea” garrantzitsua da horiexek 

https://youtu.be/PsGIbRLJo-g
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erakartzeko. Beraz, moztu zeure ametsak irudikatzen dituzten argazkiak, 

esaldiak… Irudiek zure desioak ikusaraziko dizkizute, eta errealitate 

bihurtzeko gertuago egongo zara.  

- Saiatu egunero aurrean izaten, zure ametsak lortzeko bide horretatik ez 

urruntzeko.  

- Denboraz, agian, desioak lortu edo aldatu ahala, kendu ahal izango dituzu 

irudi batzuk eta beste batzuk jarri.  
 

 

Noski, ametsak lortzeko ekintza-plana jarri beharko duzu martxan:  

 

EKINTZA-PLANA 

 

1. HELBURUA: surflari ospetsua izatea 

Zailtasunak 

 

Zailtasunen 

konponbideak 

Laguntza nori 

eskatu 

Urratsak Emozioak 

-Denbora gutxi surf 

egiteko. 

 

-Gurasoak ikasketez 

kezkatu. 

 

-Dirua. 

-Asteburuetan 

surf-eskolara. 

 

 

- Inoiz baino 

nota hobeak. 

 

-Amaren dendan 

lan egingo dut 

orduka. 

-Gurasoei, 

antolaketan 

laguntzeko. 

 

-Surf lagunei, 

ahalik eta surf 

gehien egiteko. 

-Gabonetarako oparirik 

ez, aurrezteko. 

 

-Hasi arreta gehiago 

jartzen ikasketetan. 

 

-Ordu gehiago 

surfeatzen. 

 

-Surflari ospetsuekin 

hitz egin. 

 

-Nekea. 

 

-Poza. 

 

-Beldurra. 

2. HELBURUA: 
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

16. JARDUERA: GUSTUKO DUT 

 (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Liburuaren pasarteetan hutsuneak bete ditut 

aditza indikatiboan erabiliz. 

   

-Nire ametsen eta zaletasunen gainean hausnartu, 

ohol batean irudikatu eta ahoz azaldu ditut. 

   

-Hausnartu ostean ametsak lortzeko ekintza-plana 

egin dut. 
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Orientabide didaktikoak 

 

16. JARDUERA: GUSTUKO DUT 

 

 

HELBURUAK 

 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak eta bere 

mezua ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre 

egiteko.  
  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Eleberriaren pasarteak 

interpretatzea eta zaletasunen 

garrantziaz ohartzea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Indikatiboko aditzen 

erabileraz gogoeta egitea beste 

komunikazio-egoeretan 

erabiltzeko.  

-Hizkuntza komunikaziorako 

konpetentzia.  

 

- Ikasleak bere desioei buruz 

gogoeta egitea, bere ikasteko 

gaitasunean konfiantzarekin, 

autorregulazioa sustatzeko.  

Izaten ikasteko konpetentzia.  

 

 

-Liburuaren pasarteetan 

hutsuneak betetzea, aditza 

indikatiboan erabiliz.  

 

-Ametsen eta zaletasunen 

gainean hausnartzea, ohol 

batean irudikatzea eta 

ahoz azaltzea.  

 

-Ikasleak, hausnartu 

ostean, ametsak lortzeko 

ekintza-plana egitea.  
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Gaia sakontzeko:  

Ametsak bete: Steve Jobs-en hitzaldiko ikasgai 

baliotsuak 
 

2005. urtean, Steve Jobs-ek historiako hitzaldirik ospetsuenetarikoa eman 

zuen Stanford-eko Unibertsitatean graduatu berri 

ziren ikasleei. Artean, Jobs-ek hamaika ezbehar eta 

zailtasun pairatu zituen, heriotzaren mehatxua 

barne. Bizitzan zehar jasotako ikasgai preziatuak 

elkarbanatu nahi izan zituen.    

Mintzaldian, Steve Jobs-ek bere bizitzako hiru 

uneren edo istorioren inguruan hitz egin nahi duela 

dio, bere izateak haiek baitzuten oinarri: zena izan 

bazen, momentu haiengatik izan zen. Hala, 

bizitzako une haietan bizi izandako esperientziaz mintzo da, ikasgaiez, hil 

aurretik bizitzan zehar egin beharrekoaz.  

Steve Jobs-ek bizi izandako bizi-ikasgaiek zoritxarrei zentzua ematen 

laguntzen digute, hauetatik ikas daitekeenaz hausnartuz eta geure burua 

aurkitzeko baliatuz.  

 

 

Lehenengo istorioa: “Puntuak elkartu” 

 

Istorio horren oinarria hartzen ditugun erabakietan dago. Izan ere, erabaki 

horiek hartzeko (benetan egin nahi dugun hori egiteko) lehenago edo geroago 

gure jakin-minean eta senean oinarritzen baikara. Ausardia behar da ezaguna 

zaiguna albo batera uzteko eta ezezaguna den hori esploratzeko.  

Steve Jobs-en aburuz, ingurukoek (beren itxaropenekin) gutaz espero duten 

horrekin hautsi egin behar da, geure bidea topatu ahal izateko. Gure bihotzak 

esaten digun horretara hurbildu behar dugu, irrika, grina sortzen digun horri 

eutsi, nahiz eta hasiera batean funtzio praktikorik ez aurkitu. 

Bizitzan zehar egiten dugun guztiak nolabaiteko lotura du. Etorkizunean 

soilik jakingo dugu aurrerago jakin-minez egin genituen gauza haien, erakarrita 

sentitzen ginen bide haien garrantzia zenbaterainokoa izango den. Mezu horren 



Izar-malkoak. Irakaslearen gida 

 
206 

 

bitartez adierazten digu gure jakin-minei eta pertzepzioei jarraitzea zer 

garrantzitsua den gustatzen zaigun hori egin ahal izateko: “Puntuak ezin dituzu 

aurreraka elkartu, atzeraka soilik. Beraz, etorkizunean puntuak elkartuko diren 

konfiantza izan beharko duzu.” 

 

 

Bigarren istorioa: “Maitasuna eta galera” 

 

Bizitzan zehar galera esanguratsu asko izaten ditugu, mingarriak sarri, eta 

min horri eusten diogu galera onartu ordez. Horrela, sufrimendua eragiten diogu 

geure buruari, ez besterik. Galerak beharrezkoak eta ezinbestekoak dira, eta 

gainera, maite dugun hori aurkitzen laguntzen digute. 

Galera eta porrota aukera bihurtzen dira, gauzak beste modu batean egin 

ditzakegu, bide berriak arakatu eta gure sormenari zaparra atera. Galeraren 

aurrean, maite dugun hori egiten jarraitzea da garrantzitsuena, eta ez etsi edo 

mantendu zertan, eta eroso sentiarazi edo azaleko egonkortasuna ematen digun 

horretan. 

Gure betebeharra da behin eta berriz porrot egin ondoren zutitzea. Horrela 

soilik lortuko dugu gure bizitzari zentzua ematea, egiten dugun horren gainean 

grina eta pasioa sentituz, maitasuna aurkitzen eta harekin esperimentatuz… 

“Egiten duzun hori maitatzea da lan ona topatzeko modu bakarra. Oraindik 

ez baduzue topatu, jarraitu bila, ez konformatu. Bihotzari dagokion orori bezala, 

hori topatzerakoan soilik jakingo duzue aurkitu duzuela.”  

 

Hirugarren istorioa: “Heriotza” 

 

Steve Jobs-en iritzian, heriotza presente izan behar dugu bizitza osoan zehar. 

Izan ere, hil egin behar dugula jakiteak beldurrik gabe bizitzen laguntzen digu, 

ezaguna den horretan ez egonkortzen. Iritsi nahi dugun lekura heltzeko gai gara.  

“Hil egingo naizela pentsatzea, presente izatea, ezagutzen dudan 

erremintarik onena da tranpan ez erortzeko. Alegia, zerbait galtzeko duzun 

tranpan”, zioen Jobs-ek.  

 

Heriotzari buruzko ikuskera hori naturaltasunez erabiltzen du, eta gure 

bizitzei aurre egiteko indar gisa azaltzen du. Uneoro egin nahi dugunaren 

kontzientzia eta perspektiba izatea suposatzen du, oraina nola bizi dugun 

zalantzan jartzea. Maite dugun horren aldeko erabakiak hartzen laguntzeraino.  
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“Laster hilko naizela gogoratzea izan da topatu dudan erremintarik 

garrantzitsuena bizitzako erabaki handienak hartzeko”. 

Gure denbora mugatua da eta ez du zentzurik beste baten bizitza bizitzeak. 

Steve Jobs-ek errepikatzen diguna zera da: behin eta berriz geure buruari 

galdegitea egiten dugunarekin gustura ote gauden edo ez jakiteko, benetan grina 

sortzen digun hori egiten ari ote garen. Denbora luzean, grina sortzen digun hori 

egiten ari ez bagara, gure bizitza ez garela bizitzen ari dio, ez diogula gure 

bihotzari jarraitzen.  

Proba egin eta galdeiozu zeure buruari: 

“Gaur nire bizitzaren azkeneko eguna balitz, egiten ari naizen hau egin 

nahiko nuke?”. 
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Jarduera girotzeko euskal musika apur bat:  

Maiatza (Kirmen Uribe) 

 

Youtubeko lotura: Maiatza (Kirmen uribe) 

 

 

Begira, sartu da maiatza, 

Zabaldu du bere betazal urdina portuan. 

Erdu, aspaldian ez dut zure berri izan, 

Ikarati zabiltza, ito ditugun katakumeak bezala. 

Erdu eta egingo dugu berba betiko kontuez, 

Atsegin izatearen balioaz, 

Zalantzekin moldatu beharraz, 

Barruan ditugun zuloak nola bete. 

Erdu, sentitu goiza aurpegian, 

Goibel gaudenean dena irizten zaigu ospel, 

Adoretsu gaudenean, atzera, papurtu egiten da mundua. 

Denok gordetzen dugu betiko besteren alde ezkutu bat, 

Dela sekretua, dela akatsa, dela keinua. 

Erdu eta larrutuko ditugu irabazleak, 

Zubitik jauzi egin geure buruaz barre. 

Isilik begiratuko diegu portuko garabiei, 

Elkarrekin isilik egotea baita 

adiskidetasunaren… 

 

 

  

https://youtu.be/TfKTyyK60Ao
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17. JARDUERA: IZAR-LAGUNAK 

 

 
 

Gogoratzen? Gida honen helburua benetako lagunak, izar-lagunak, 

topatzeko bidean laguntzea da. Lagun horiek erakartzeko, noski, geure 

barrua landu behar dugu eta hala egin dugu aurreko jardueretan. Ikasi dugu 

lotsa kentzen, ezetz esaten eta ezezkoa jasotzen, beldurra uxatzen, gezurrei 

aurre egiten, umorea, entzuten, erresilientzia, gure desioez jabetzen…  

Eskatzeko eskaini egin behar da.  
 

 

ARIKETA 

(Ikasleentzako ariketak) 

 

1. fasea 

 

Irakurri hurrengo testu laburra taldean, Irakurketa partekatua dinamika 

baliatuz.  

Irakurri ahala, osatu taula taldeko iritziarekin. 

 
 

Neure burua gustuko, besteek gustuko 
 

 

Besteen gustuko izateko bidean arrakasta izan nahian 

bagabiltza, eta nahi bezain laster lortzen ez badugu, ezin 

dugu etsi; arrakasta-nahi hori bene-benetakoa bada 

behintzat, jo eta su segi behar dugu haren bila.  

“Ezina ekinez egina!” 
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ETA ZUK ZER USTE DUZU? EGIA     GEZURRA 

Zeure itxura eta garbitasuna zaindu itzazu. Irudi pertsonal atseginak 

segurtasuna indartzen du eta onarpen sozialaren ateak irekitzen ditu.  
  

Aldian behin errepara izezaiozu zeure umoreari, eta sentimendu eta 

emozioak kontrola itzazu, zure harremanengan eraginik ez izateko. Egin 

irribarre. Zure aurpegiak eta keinuek jendearekin bat egiten duzula 

adierazi behar dute, denarekin adostasunik nahitaez adierazten ez badute 

ere.  

  

Bizi-tonu alaia eta baikorra izatea da kontua. Garrantzitsua da 

besteei astun ez gertatzea. Zain ezazu zeure burua eta ez izan neketsua: 

ez aspertu ingurukoak zure sufrimenduekin edo kezkekin. Arazoak 

konpartitzeak ez du esan nahi besteek etengabe jasan behar dituztenik. 

  

Tolerantzia. Bestela pentsatzen eta jokatzen dutenei errespetua izateak 

irudi ona izaten lagunduko digu.  
  

Gizatasun handiagoa erakutsiko dugu. Jendea ona da, besterik 

frogatzen ez den artean. Ez dugu mesfidati izan behar. Jarrera irekia 

izanez gero, besteek jarrera hobearekin hartuko gaituzte.  

  

Ez dakiguna galdetu egin behar dugu, lotsagarri geratzeko edo 

ezjakin itxura emateko beldurrik gabe. Horrela, garrantzitsu eta 

baliagarri sentiaraziko ditugu besteak.  

  

Eztabaidetan, ez erabili “zu” motako mezurik. Mezu horiekin 

besteari leporatzen diogu gatazkaren erantzukizun guztia. “Ni” motako 

mezuak erabil itzazu, autokritikara hurbilduz eta zein arlotan huts egin 

duzun aztertuz.  

  

Era aktiboan entzuten ikas ezazu. Bestearen egoeraz jabe egin zaitez, 

alboan zaituela eta ulertzen duzula senti dezan. Egizkiozu galderak. Ikas 

ezazu isiluneak erabiltzen ere, baina ez zeure gauzez pentsatzeko, 

besteak sentitzen duenagatik errespetua eta interesa adierazteko baizik.  

  

Ez eman aholkurik, eta ez esan inori zer egin behar duen. Horrek 

gainetik jartzen zaitu, eta azken batean hori ez zaio inori gustatzen. 

Aholkua eskatzen dizutenean, hobe da besteari laguntza ematea, bere 

kabuz erantzunak bila ditzan.  

  

Zaren bezala azal zaitez eta ez ahalegindu sinpatikoarena egiten. 

Enpatia, edo beste batzuekin batera hunkitzeko gaitasuna, ez da 

estrategia edo teknika komertziala, oso barruan eramaten den zerbait 

baizik. Adiskideak ez dira gordetzen; adiskidetasuna landu eta zaindu 

egin behar da.  

  

Zain itzazu zure lagunak. Deitu telefonoz, eta ez aspertuta zaudenean,   
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beste planik ez duzunean edo arazoak dituzunean bakarrik. Joan zaitez 

bisitan. Eman sorpresaren bat noizean behin. Garrantzitsua da haiekin 

une atseginak, esperientziak edo emozioak konpartitzeko ilusioa duzula 

erakustea.  

Arrakasta izateko, arrakasta nahi izan behar duzu. Arrakasta ez zaizu 

zerutik etorriko. Zerbait lortu nahi baduzu, zerbaitetan arrakasta izan 

nahi baduzu, landu egin behar duzu, ekin egin behar diozu.  

  

 

Consumer Eroski aldizkariko 20. zenbakia 1999ko martxoan (egokitua). 
 

 

2. fasea 

 

 

Hainbat lagun 
 

Badaude hasiera batean garden-itxura izaten duten lagunak, eta gero gaua bezain ilunak 

edo beldurra bezain aldrebesak direnak, otsoak ardi larruz, ardiak otso larruz… Edota lagun 

toxikoak, laguntzat hartzen zaituzten ezagunak, lagun bihurtu nahi dituzun ezagunak, ezagun 

soilik bihurtu nahiko zenituzkeen lagun-lagunak, laguntasunaz harago eramango zenituzkeen 

lagunak, behar dituzun sasi-lagunak, une batez soilik gozatu dituzun lagunak… 

 

Jarri agertzen diren lagun-mota bakoitzaren adibide bana. Kasu errealak ere izan daitezke.  

 

Arkatzak erdira dinamika erabili (5. Jardueran azaldua).  

 

 

Lagun faltsuak. 

Lagun toxikoak. 

Laguntzat hartzen zaituzten ezagunak. 

Ezagunak soilik baina zu laguntzat zaituztenak. 

Mutil/neska-lagun bihurtu nahiko zenituzkeen lagunak. 

Sasilagun beharrezkoak. 

Uneko lagunak. Esaterako, bidaia batean ezagututakoak eta inoiz ikusiko ez 

ditudanak. 
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3. fasea 
 

Zer da lagun bat? 

 

 
Zer da? Gatibu 

 

Zer da lagun bet 

irrifar bat ez bada 

eguzki zati bet 

laino ilunen artien.  

 

Zer da lagun on bat 

bixotz zati bet ez bada 

esku bet luzetzie, 

benetan biher danien 

bakarrik ezin dogunien.  

Uuuh…  

Nik zugaitik, zu nigaitik, 

beti.  

 

Beittu 

alboetara beittu 

zure geroa 

egin nahi badozu 

ez eizu ahaztu. 

zuk nigaz eta nik zugaz 

ikesi dogun guztixe.  

 

 

 

 

 

Gatiburen arabera lagun bat zer den adierazi, eta taldeka erantsi ideia 

gehiago.  

 

 

Adibidea:  

Laguna irribarrea da. 
 

 

 

  

https://youtu.be/XAGafRGgOOk
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Ikasleen autoebaluazio-orria 
 

17. JARDUERA: IZAR-LAGUNAK 

 (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

-Lagun onak lortzeko neure ahaleginaz jabetu eta 

ahoz komentatu dut taldean.  

   

-Hainbat lagun-mota deskribatu ditut.    

-Abesti batean laguntasuna zer den aztertu eta 

taldeko iritziak erantsi ditut. 
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Orientabide didaktikoak 

 

17. JARDUERA: IZAR-LAGUNAK 

 

 

HELBURUAK 

 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan 

sortutako literatura-

testuak eta bere mezua 

ulertzea eta interpretatzea, 

zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre 

egiteko.  
  

-Bai ahoz, bai idatziz, 

modu txukunean, 

koherentean eta zuzenean 

espresatzea eta 

interaktuatzea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Testua interpretatzea eta 

lagunak izateko barrua landu 

beharraz ohartzea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

-Hainbat lagun-motaren 

deskribapena.  
Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  

 

 

- Ikasleak laguntasunari buruz 

gogoeta egitea eta idatziz 

adieraztea, autorregulazioa 

sustatzeko.  

 Izaten ikasteko konpetentzia. 

 

 

-Lagun onak lortzeko 

nork bere ahaleginaz 

jabetzea eta ahoz 

komentatzea taldean.  

 

-Hainbat lagun-mota 

deskribatzea.  

 

-Ikasleak abesti batean 

laguntasuna zer den 

aztertzea eta taldeko 

iritziak eranstea.  
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Gaia sakontzeko: lagunak egiteko 
 

Liburu honetatik moldatua: How To Win Friends and Influence People  (Nola egin lagunak 

eta eragin besteengan). Dale Carnegie. Simon & Schuster argitaletxea (2010).  
 

Nola egin lagunak 
 

Guztiaren funtsa pertsona adeitsua izatean datza: besteengatik arduratzen 

dena, besteen lekuan jartzen dakiena eta ahal duen guztian laguntzen diena.  

Irizpide horiek jarraitzea ez da erraza batzuetan. Baina horietako bakoitza 

barneratzen dugunean, geure inguruan aldaketa positibo asko eta asko sumatzen 

ditugu, eta pertsona gisa gero eta gehiago baloratzen gaituztela jabetzen gara.  

 

Hona irizpide nagusiak lagunak izateko, Carnegieren arabera:  

 

 Besteengatik interesa izan, benetako interesa.  

 Ez kritikatu, zigortu edo kexatu.  

 Besteak beren inguruan hitz egin dezaten motibatu.  

 Hutsegite bat egiten baduzu, segidan onartu.  

 Beste batzuek kritikatu aurretik, zeure akatsak onartu eta aipatu.  

 Besteen aurrerapenak goraipatu, txikiak badira ere.  

 Besteak aldatu nahi badituzu, zugandik hasi. Eraldatu zeure burua 

lehenbizi! 

 Izakiaren nahirik gorenetako bat garrantzitsu sentitzea da. Beste 

pertsonak garrantzitsu sentitzeko lan egin.  

 Beste pertsonen izenak gogoratu. Pertsona baten izena edozein 

hizkuntzatan entzun daitekeen hitzik gozoena da haientzat.  
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18. JARDUERA: 

BENETAKO LAGUNAK? 

 
 

Ikaslearentzat:  

Zure proiektua egiteko ordua heldu da. Aurreko jarduera guztiek lagunduko 

dizute zure inguruko lagunak benetako lagunak diren ala ez erabakitzen. 

Gidaren hasieran esan dugun moduan, inkesta bat prestatu beharko duzu 

(ikusi aurreko inkestak eredua behar baduzu), zure lagunek benetan ezagutzen 

zaituzten ala ez erabakitzeko. Inkestaren galderak prestatzeko kontuan izan 

aurretik landu dugun guztia: umorea, entzutea, ametsak izatea, lotsa… 

 

Inkestaren izenburua: Zer dakizu nitaz? 

Nori zuzendua: lagunei. 

 

Ikusi hurrengo bideo hau (ideia berriak ekarriko dizkizu):  

 

Bideoa: Zer dakizu zure familiari buruz? 

 

Bideoari buruzko galderak:  

 

Nor lehiatzen da iragarkian? 

 

Nork irabazten du? 

 

Zer galdera-mota asmatzen dituzte familiek? 

 

Zer ez daki Mariak? 

 

Zer emozio adierazten du aitak semeak bere lanpostua ez dakienean? 

 

https://youtu.be/grTQHDlcI2w
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Ilobak ba al daki zer ikasi zuen amama Gloriak unibertsitatean? 

 

Zer ez daki amak? 

 

Zein da Jesusen emaztearen ametsa? 

 

Zer ikasi dute guztiek? 

 

Ezagutzen al ditugu benetan maite ditugun pertsonak? 

 

Zer egiten dute Gabonetako afarian eskuko telefonoekin?  

 

 

Orain egin zure inkesta. Galderak bideoarenak bezalakoak izan litezke, 

baina lagunei zuzenduak.  

 

Adibidez:  

 

Badakizu zein den nire bigarren abizena? Badakizu gustatzen zaidan 

neska/mutilaren izena? Nire ametsa zein den al dakizu? 

 

Lagunek erantzunak bidali beharko dizkizute.  

 
Google forms erabil dezakezu. Gogoratu aurrekoak eta eredu moduan hartu.  

 

Aurrekoak:  

 

Jeloskorra al zara? 

 

 

Entzule ona al zara? 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1-jZAX3tfRdN9qlg07FdAO0qW4zq4F0b4yl0i4wCfrWA
https://drive.google.com/open?id=1uyoJienfL5HYxid-Km0iM68mpoXzo3KfROwRzkaJjMg
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Ikasleen autoebaluazio-orria 

 

18.JARDUERA: BENETAKO LAGUNAK? 

 (Oso) Ondo Kostata Lortu ez 

Ikus-entzunezkoa interpretatu dut eta era egokian 

erantzun diet galderei. 

   

Inkesta bat prestatu dut, lagunei bidali diet eta 

erantzunak interpretatu ditut. 
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Orientabide didaktikoak 

 

 

18. JARDUERA: BENETAKO LAGUNAK? 

 

 

HELBURUAK 

 

EBALUAZIO-

IRIZPIDEAK 

KONPETENTZIEI 

LOTUTA 

 

KONTZEPTU-, 

PROZEDURA- EDO 

JARRERA-EDUKIAK 

 

-Hizkuntzaren zenbait 

erabilera-eremutan sortutako 

literatura-testuak eta haien 

mezua ulertzea eta 

interpretatzea, zenbait 

motatako komunikazio-

egoerei aurre egiteko.  
  

-Bai ahoz, bai idatziz, modu 

txukunean, koherentean eta 

zuzenean espresatzea eta 

interaktuatzea.  

 

  

 

  

  

  

 

-Ikus-entzunezko baten istorioa 

ulertzea, interpretatzea eta 

galderei erantzutea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia.  
 

-Idatziz inkesta egitea eta zenbait 

komunikazio-egoeratan 

erabiltzea.  

Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia. 

 

 

 

-Bideo bat ulertzea eta 

galderak erantzutea.  

 

 

-Ikasleak inkesta bat 

prestatzea, lagunei 

bidaltzea, eta erantzunak 

interpretatzea.  
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Gaia sakontzeko: Sare Sozialen arriskuak 
 

Lagun onez gain, badira kontuan (eta kontuz) hartu beharreko lagun ez-

onak, eta oso arriskutsuak izan daitezkeenak ere. Azkenaldian, esate baterako, 

Sare Sozialekin asko ugaritu dira alarmak. Hona hemen ideia eta aholku batzuk 

gai horren inguruan.  

Sare Sozialez eta lagunez (edo lagun gabeziaz) 

Liburu honetatik modatua: El libro de las pequeñas revoluciones (Iraultza txikien 

liburua). Elsa Punset. Destino argitaletxea (2016).  

 

Badaramatzagu urte batzuk Sare Sozialek 

pertsonen bizitzetan duten eragina aztertzen. 

Nolabait, teknologia berriak indarrean sartzean 

pertsonek bizi zuten bakardade-epidemia 

murriztuko zela espero zen. Gaur egun, ordea, 

sorpresa zera izan da: bakardadearen inguruko 

zifrak, murriztu ordez, mantentzen edo 

areagotzen ari direla. Kontua da, momentuz, gure 

zaurgarritasunak eta gabeziak ingurune digitalera lekualdatzen ari garela. Ikus 

dezagun xehetasun apur batez. 

 

Komunikazioa, konexioa eta bakardadea XXI. Mendean 

 

Orain gutxi arte, sare murritzetan eta zurrunetan bizi ginenean, irudika 

genezakeen mundua txikia eta egonkorra zen. Pertsona gutxi batzuekin 

alderatzen ginen, ziurrenik gure antzekoak, eta ondorioz ez ziguten ezdeus 

sentiarazten. Bizitza geure neurrira eginda zegoen. Gehienontzat, leku gutxi 

zeuden: nora bidaiatu, ezagutzeko jende gutxi, sorpresa mugatuak. Itxaropenak 

arrazoizkoak ziren, ezkontzak bizitza guztirako, zereginak egonkorrak. Mundu 

horrek, esandako eskalan, neurrian, ez zuen sorpresa handirik eskaintzen, ezta 

aukerarik ere. Baina ez zuen estres-maila alturik eta ez zuen huts egiten. 

50eko hamarkadaz geroztik, bakarrik bizi diren familia-unitateen kopurua 

ziztu bizian hazi da. Egia da, nahiz eta datu esanguratsua izan, ez duela 

adierazle negatiboa izan beharrik. Jende askok aukeratzen du modu librean 

bakarrik bizitzea. Izan ere, gaur egungo gizarteak ez du zigortzen aukera hori. 
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Alegia, banakotasunaren desira. Testuinguru horretan, 90eko hamarkadan Sare 

Sozialak erabiltzen hasi ginenean, Internetek aukera berria zabalduko zuela zen 

askoren esperantza. Hau da, galga ipiniko ziola bakardadearen epidemiari eta 

hainbat hamarkadatan bizitzen ari ginen egoerari. 

 

Interneten paradoxa 
 

Sare Sozial batzuek arreta handia jaso 

dute azken urte hauetan. Arreta eman duen 

datu bat Facebook izeneko Sare Sozialean 

gertatu da. Bertan, ohi baino bakardade-

sozialaren indize baxuagoa adierazi duten 

pertsonek, ohi baino datu altuagoak izaten 

dituzte familia-bakardade indizean (alegia, 

familia bati loturik ez egotearen 

sentsazioa), Facebook-eko ez-erabiltzaileek 

baino.  

Bestetik, datuek argitzen dutenez, pertsona bakartiek nahiz joera 

neurotikoak dituztenek denbora gehiago iragaten dute Facebook-en. 

Gaur egun, eztabaida irekia izaten jarraitzen du: Internetek hainbat profil 

psikologiko erakartzen dituen edo, bestalde, pertsonen arteko zenbait lotura 

sortzen edo sustatzen ote dituen. Alta, datuek aditzera ematen dutenez, 

pertsonek mundu errealean erlazionatzeko duten modua eramaten dute sarera. 

“Orokorrean, (Cacioppo-ren esanetan) pertsonek beren betiko lagunak eta 

bakardade-sentimendua nahiz loturazkoak eramaten dituzte Facebook-era”.  

Taldekoiak direnek nahiago izaten dute parte-hartze aktiboagoa Facebook-

eko txat-a erabiliz, esaterako; eta pertsona bakartiak direnak horma erabil-

zaleak dira. Adituek uste dute Facebook-eko erabiltzaile pasibo deitzen 

dutenetan (lagunen eguneraketak irakurtzen eta horma eguneratzen dutenetan) 

bakardade-sentimendua areagotzea ekar dezakeela, deslotura sor dezakeela, eta 

are gehiago, erabiltzaileen depresio-tasaren gehikuntzan eragina duela. Badu 

bere logika pentsatzeak zure lagun edo kontaktuei gertatzen zaien gauza ederren 

irakurketa pasiboa egiteak ez duela autoestimua hobetzeko balio izango, ez eta 

pertenentzia-sentimendua hobetzeko ere. 
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Nola babestu adin txikikoak Sare Sozialetatik? 

(Jessica Quero blogariaren webgunetik moldatua) 

 

Sare Sozialak aski erakargarriak dira 

gazteenen artean, baina zuzen ez badira 

erabiltzen, oso arriskutsuak izan daitezke. 

Besteak beste, anonimotasunaren izenean, 

eta aurrez aurre beste baten aurrean ez 

egotean, pertsona askok min egiteko 

erabiltzen dituzte. 

Hori dela eta, aurkitu ditzakegun 

arriskurik ohikoenak zein diren aipatuko 

ditugu. Halaber, gazteek arrisku hauek nola saihestu ditzaketen ikusiko dugu, 

eta guztiok ere nola lagun dezakegun. 

 

Sare Sozialen arriskuak haurretan eta nerabeetan 

 

Internet eta Sare Sozialetan arrisku ugari daude, hala haurrentzat eta 

nerabeentzat, nola helduentzat. Haurren eta nerabeen kasuan, ondorengo arrisku 

hauekin topa gintezke:  

 

Pribatutasun arazoak 

 

Batzuetan ez dugu pentsatzen gure argitalpenek izan ditzaketen audientzian, 

are gutxiago haurrek.  

Askotan, partekatu beharko ez genukeen informazioa ematen ari gara. 

Hamaika pertsonak irakurri dezakete hori. Momentuan ez gara jabetzen, baina 

partekatu nahi ez dugun informazio hori jende askorengana irits daiteke eta 

ondorioak izan ditzake.  

Esaterako, oporretan gaudeneko informazioa partekatzen badugu, gure etxea 

hutsik dagoela ondoriozta daiteke. Gustuko ditugun eta sarritan joaten garen 

lekuen argazkiak igotzen baditugu, momentu horretan non gauden, leku zehatza 

zein den asma daiteke (batez ere, gailuko GPS-a edo kokapen-ezarpena martxan 

bada).  
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Informazio horren jakitun izan behar dugu, eta gazteenei pribatutasunaren 

garrantziaz ohartarazi behar diegu. Bidaltzen dugun informazioaren jabe izan 

behar dugu eta nori bidaltzen diogun jakin behar dugu. 

 

 

Errealitatearen distortsioa 

 

Youtuber eta influencer delakoak gazteentzat ikono 

handiak dira, baina sarritan, esaera zaharrak dioen moduan, 

urrutian intxaurrak hamalau, gerturatu eta lau.  

Itxura horren guztiaren atzean ikusten ez den lan handia 

dago. Gazteenek ulertu behar dute argazki edo bideo baten 

atzean lanketa itzela dagoela, eta ez dela emaitzarik onena 

lortzen lehenengotik. Sarritan, ikusi dugun hori, egindako 

argazki askoren hautapena izan da, beste argazkiek ez 

dutelako azaldu lortu nahi zutena, eta horiek ez dira 

partekatuko. Eta, nola ez, argazki bakoitza editatua dago, izan 

filtro soil bat aplikatuz edo garapen eta lan handiagoa behar 

izan duten duten aldaketekin. Lan profesionala askotan. Edizio-lan horiekin, 

larruazalaren kolorea alda daiteke, figura, hazpegiak… 

Gazteek jakin behar dute besteekin partekatu nahi diren momenturik 

ederrenak soilik erakusten direla Sare Sozialetan maiz, baina horrek ez du esan 

nahi igorleak bizitza perfektua duenik. Besteekin partekatu nahi dena soilik 

erakusten dela baizik.  

 

 

Denbora-galtzea 
 

Geroz eta denbora gehiago ematen dugu Sare Sozialetan eta albo batera 

uzten ari gara, esaterako, ikasketak, lana edo lagunak.  

Internetera uneoro sarbidea izateak eta mugikorra gurekin aldean izateak ez 

du laguntzen. Inguruan gertatzen ari zaigunaz jabetu behar dugu, gure munduan 

gertatzen denaz, eta ez bizi sare sozialetan gertatzen denean oinarrituz.  
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Ezezagunen eskaerak 
 

Sare Sozialetan, jarraitzaile kopuruari erreparatzen zaio, horrek egiten baitu 

norbait ospetsu. Ondorioz, askok eta askok ezezagunen lagun-eskaerak onartzen 

dituzte, jakin gabe benetan nor den lagun gisa aurkeztu den hori.  

Modu horretan lagun-eskaerak onartzen direnean, ez da jakiten zein erlazio-

mota nahi ote duen beste aldeko horrek. Izan ere, ezkutuko helburu maltzurren 

bat izan dezake gogoan. 

 

 

Gorrotoa zirikatu 
 

Sare Sozialek ezkutu moduko bat sortzen dute 

eta pertsona askori ezkutu horrek kemena ematen 

die beren iritzia emateko, gaiaz ezer asko jakin 

gabe edo beste aldean dagoenarekiko batere 

errespeturik gabe jokatzeraino. 

Oso garrantzitsua da beste aldean 

dagoenarekiko errespetua inoiz ez galtzea eta 

esaten den guztia errespetua galdu gabe adieraztea, 

nahiz eta batzuetan gure sentimenduek beste zerbait esatera eramango 

gintuzketen.  

Min handia eragin daiteke, ez egindako iruzkinengatik soilik, baita iruzkin 

horren ondoren sor daitezkeenengatik ere. Pentsatu nola senti daitekeen beste 

aldean dagoena, hori guztia irakurtzen duenean, eta idatzitakoa guztiek irakur 

dezaketen plataforma batean dagoenean.  

 

Sare Sozialei menpekotasuna 
 

Geroz eta pertsona gehiago dago Sare Sozialen menpeko, eta horrek lo 

arazoak, sedentarismoa, isolamendua, suminkortasuna edo eta jokabide 

aldaketak eragin ditzake.  

Nerabeak dira talderik zaurgarriena menpekotasun hori pairatzeko garaian. 

Beraz, modu egokian erabiltzen eta haiekiko menpeko ez izaten irakatsi beharko 

litzaieke.  
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Komunitateak 
Interneten, askotariko komunitate-taldeak daude eskura. Baina haietako 

batzuk ez dira egokiak gazteentzat, eraginerrazegiak baitira adin horretan.  

Horri dagokionez, gero eta segurtasun-neurri handiagoak daude Sare 

Sozialetan, baina orain gutxira arte bazeuden komunitateak zera sustatzen: 

anorexia, bulimia, alkohol eta droga kontsumoa, kolektibo jakin batzuekiko 

jarrera oldarkorrak, nork bere burua zauritzekoak, suizidioaren apologia edota 

pederastia.  

 

Challenge edo erronkak 
Komunitateez gain, badira modan jartzen diren erronka-mota batzuk. 

Erronka horiek Sare Sozialetan partekatzen dira. Katean, aurrera eramandako 

erronka horiek errepikatzea eta besteengan sustatzea dute helburu. Eta horiek 

egin direla bermatzeko, berriz ere Sare Sozialetan zintzilikatu behar dira.  

Erronka horietako baten adibide da Balea Urdina izenekoa. Hartan, froga 

batzuk gainditu behar ziren, eta azkenekoa suizidioa zen. Heriotza batzuen 

ondoren, hori geldiaraztea lortu zen.  

Hot Water Challenge beste bat da. Jendea eltze bete ur irakin burutik behera 

isurtzera gonbidatzen dute. Ekintza horrek, atzera 

bueltarik ez dituzten zauriak eragin dizkie hainbat 

pertsonari.  

Ekintza horietatik babesteko gazteak 

kontzientziatu behar dira, min egitea besterik ez 

baitute helburu.  

 

 

Identitate ordezkapena 
Interneten presentzia izatean eta argazkiak partekatzean identitate-

ordezkapen bat jasateko arriskua dago.  

Normalean, ez du ondorio larririk izaten, hori egiten baita jarraitzaileak 

irabazteko konturen batean edo ligatzeko. Baina kontu handia izan behar da, 

eragin mingarria izan baitezake pertsona ezezagun baten iritzia beste norbaiten 

argazkiarekin aurkezteak, esaterako. 

Hori dela eta, erne ibili behar da eta salatu egin behar da beste konturen 

batek ezagun baten (edota norberaren) argazkia erabiltzen baldin badu.  
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CiberBullying 
Ziber-jazarpena gure egunerokoa da. Bullying-a ez da aurrez aurrez soilik 

gertatzen den zerbait, sarean ere gerta baitaiteke, izan mezu bitartez (mehatxuak, 

irainak, zurrumurruen asmakuntza…), izan aldaketaren bat duten edo ez duten 

irudien bitartez, pertsona horretaz barre egiteko helburuarekin, foroetan, 

komunitateetan edo Sare Sozialetan identitatea ordezkatuz, pertsona horren izen 

ona zikintzeko… 

 

Grooming 
Grooming pertsona heldu batek adin txikiko bat engainatzen duenean 

gertatzen da. Engainua, zehazkiago, arropa gutxirekin edo biluzik azaltzen diren 

argazkien edo bideoen bidalketan datza. Eduki sexualekoak, finean. 

Askotan, adin txikikoekin elkartzen eta aurrez aurre egoten saia daitezke. 

 

Sexting 
Sexting-a mezu edo argazki beroak bidaltzean oinarritzen da. Normalean, 

bidaltzen duenaren onarpena dute. Izan ere, horiek partekatu nahi izaten dute 

eduki-mota hori beren bikotekide edo adiskideekin. Alta, inoiz ezin jakin 

pertsona horrek zer egingo duen bidali diogun edukiarekin (jaso, lagunei 

erakutsi, argitaratu, eta abar). 

 

Sextortsioa 
Sextortsioa norbait jarrera erotikoan edo pornografikoan azaltzen den 

argazkien edo bideoen bitartez jasotako xantaia da. Geroz eta ohikoagoa da 

ziber-jazarpen mota hori. Egin ahal izateko baldintza bakarra eduki 

konprometitu hori izatea da, norbaitek partekatu duelako edo mugikorra edo 

ordenagailua hackeatu diotelako eta hartatik deskargatu dutelako. 
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19. JARDUERA: NIRE USTEZ, 

LAGUNAK… 

 
Ikusi hurrengo bideoa: Oparirik onena 
 

Taldeka jarri.  

Ekarri euskarara Camilo Ponceren olerki hau.  

Gero taldekide batek irakurriko du bideoaren musikak gidatuta.  

 
 

 

Mi regalo 

quizás no sea costoso 

espero que sea valioso 

mi regalo son muchas cosas 

te regalo por ejemplo estas palabras: 

“Quiero verte feliz” 

y aunque no te puedo regalar el sol 

 te regalo el calor profundo de mis brazos 

te regalo un par de mis latidos 

aquellos que nacieron cuando reímos sin parar 

Quizás no sea el regalo de moda 

pero te ofrezco mi memoria  

para grabar tus sueños y recordártelos si hiciera falta 

no te regalo una canasta llena 

te regalo sólo mis manos vacías  

un dia las puedes usar  

te regalo mi aliento 

te regalo mis oidos si necesitas hablar 

no sé si mi regalo es el mejor 

pero es lo mejor que te puedo dar 

te regalo mis fuerzas si decides luchar 

lo sé quizás mi regalo sea muy sencillo 

sólo quería que sepas 

 si estas vivo 

ya has recibido el mejor regalo  
 

(Camilo ponce) 

 

https://youtu.be/rgHV-m8dFDg
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Proiektua 

 

Ikasleek inkesta bat egin diete inguruan dituzten lagunei. Lagun onak 

detektatzeko inkesta. Lagunek haietaz benetan zer dakiten jakin dute.  

Orain, taldeka bideo batean jaso beharko dute ondorioztatu dutena, eta 

laguntasunari buruz iritzia eman. Agian haien benetako lagun batzuk ere 

bideoan ager daitezke beren laguntasunaz berba egiten.  

 

 
IRAKASLEAK PROIEKTUA BANAKA EBALUATZEKO ERRUBRIKA  

 
        

 BIKAIN/ OO ONDO NAHIKO GUTXI 

GORPUTZ-

HIZKUNTZA 

ETA AHOTSA 

Keinu eta 

gorputz-

adierazpen 

bikainak. Ahots-

tonuak eta 

intonazioak 

izugarri lagundu 

dute informazioa 

helaraztean.  

Keinu eta gorputz-

adierazpenean 

ondo aritu da. 

Ahots-tonuak eta 

intonazioak 

lagundu dute 

informazioa 

helaraztean.  

Tonu eta gorputz-

adierazpen 

onargarria. Ahots-

tonua eta 

intonazioa 

tamainakoak. 

Gorputz-adierazpen 

eskasa, keinu gutxi 

eta ahots-tonu 

baxuegia.  

EDUKIA Esaldi guztiak 

ulergarriak dira, 

esanahi osokoak.  

Edukia aberatsa 

da, eta ideia bat 

baino gehiago 

garatzen ditu.  

Oso originala.  

 

Ideia bat baino 

gehiago garatzen 

du. Ideia guztiak 

ez dira guztiz 

ulergarriak, baina 

esanahi orokorra 

mantentzen da.  

Originala.  

 

Testuak esanahia 

mantentzen du, 

baina batzuetan ez 

da oso ondo 

ulertzen. Ideia 

gutxi garatu ditu.  

Testua ez da batere 

ulertzen, eta ideia 

bakarra edo gutxi 

agertzen dira. 

Gainera, behar 

baino gutxiago 

idatzi du. Akats 

ortografiko ugari.  

EGOKITASUNA Entzuleari bikain 

zuzentzen zaio.  

Tonu eta 

erregistroa 

oso egokia da. 

Tonua eta 

erregistro egokia 

du orokorrean. 

Batzuetan itxura 

galdu du entzuleen 

aurrean baina 

orokorrean ondo 

eutsi dio 

kontaketari.  

Ez du mintzamena 

serio hartu edo ez 

ditu entzuleak 

kontuan hartu.  

KOHERENTZIA Ideiak oso ondo 

daude garatuta 

progresio batean. 

Ideia bakoitza era 

naturalean lotuta 

aurrekoari.  

Ideien arteko 

progresioa egokia 

da, jauzi edo 

zentzugabeko 

esaldirik gabe.  

Zentzugabeko 

esaldi bat edo 

beste dago, 

aurrekoarekin 

zerikusi handia ez 

duena.  

Ideiak txarto daude 

garatuta eta 

ulermena eragozten 

dute. 
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KOHESIOA Menderagailu, 

lokailu eta 

antolatzaile ugari 

era egokian 

erabili ditu testua 

lotzeko. 

Menderagailu, 

lokailu eta 

antolatzaile batzuk 

erabili ditu askotan 

era egokian. 

Menderagailu, 

lokailu eta 

antolatzaile gutxi 

erabiltzen ditu eta 

askotan txarto 

daude erabilita. 

Testuak ez du 

inolako loturarik, 

eta kohesio 

elementuak txarto 

daude erabilita. 

  

EGITURA 

Tesia, argudioak 

eta ondorioak 

primeran 

bereizten dira. 

Tesia, argudioen 

gorpua eta 

ondorioak nahiko 

ondo daude 

berezita.  

Tesia ez da oso 

argia eta argudioak 

eta ondorioak 

nekez bereizten 

dira. 

Tesia ez da 

ulertzen, ezta 

argudioak eta 

ondorioak ere. 

BIDEOAREN 

EDIZIOA  

Bideoaren egitura 

bikaina da. Argia 

eta ulergarria da 

oso. Primeran 

entzuten da. Oso 

originala. Edizio-

lan handia dago.  

Oso ondo ulertzen 

da. Edukia oso 

ondo dago 

antolatuta eta oso 

erraz ulertzen da. 

Soinua ere ona. 

Originala da. 

Edizioan sano 

saiatu dira.  

Hainbat kontu ez 

daude lotuta eta ez 

dira ondo ulertzen. 

Arazo tekniko 

batzuk.  

Nahiko arrunta.  

Edizio nahiko 

kaskarra.  

Egiturarik ez. Ez da 

ulertzen, ezta 

entzuten ere. Lan 

eskasa edizioan.  

Arazo tekniko 

ugari.  

 BIKAIN/ OO ONDO NAHIKO GUTXI 
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KOEBALUAZIOA 

Entzun bitartean ebaluatu beste taldeak. 

 

TALDEA  

Informazioa Oso ondo  Ondo Gutxi IRADOKIZUNAK 

Informazioaren 

kantitatea 
    

Informazioaren 

kalitatea 
    

Erakargarritasuna     

Argitasuna     

Jarraitzeko erraza     

Gaiaren antolaketa     

Bideoaren edizioa     

Adibideak jartzea, 

azalpenak ematea 
    

Ekoizpena 1. KIDEA 2. KIDEA 3. KIDEA IRADOKIZUNAK 

Entzuten zaio     

Ahoskatu     

Baliabideak erabili     

Gorputzaren keinuak 

kontrolatzen ditu 
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Gaia sakontzeko: Elkar ezagutzeko jolasak 
 

Paco Cascón Soriano eta Carlos Martin Beristain egileen “Jolasaren alternatiba” 

(Catarata argitaletxea, 2010) liburutik adibide batzuk:  

 

ELKAR EZAGUTZEKO JOLASAK atalean. 

 

Binakako elkarrizketak. 20 minutu.  
 

 

1. AZALPENA 

Mundu komun bat sortzeko jolasa. Bikoteka egin behar da. 

2. HELBURUAK 

Mesfidantzan oinarritutako harremanen eta konfiantzan oinarritutakoen 

arteko aldeak ulertzea. 

Bikotekidearen autokontzeptuari buruz ahalik eta gehien jakitea. 

3. PARTE-HARTZAILEAK 

11-12 urtetik gorako kideen taldea, ikastaldea… 

4. JARRAIBIDEAK 

Bikote bakoitzak isolatu egin beharko du, gainerakoekin harremanik ez 

izateko. Bikotekideek ahalik eta gehiena kontatuko diote elkarri. 

5. GARAPENA 

Jolasa talde osoari azalduko zaio, eta ondoren, bikoteak osatuko dira. 

Komeni da parte-hartzaile bakoitzak gutxien ezagutzen duen pertsona 

aukeratzea. Jolasak 20 minutu iraungo ditu. Bikoteek bakartu egin beharko 

dute, eta 10 minutuan bikotekideek elkarri azaldu beharko diote beren buruaz 

zer iritzi duten, bien artean mundu komun bat sortzeko asmoz. 

6. EBALUAZIOA 

Parte-hartzaileek jolasean zehar izandako sentimenduen bilakaera eta 

jolasaren ekarpenak ebaluatuko dira, baita bikote bakoitzeko kideen arteko 

harremanetan izan diren eta izango diren aldaketak ere. 
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Auzokideen patioa. 25 minutu. 
 

1. AZALPENA 

Taldea osatzen duten pertsonak hobeto ezagutzeko jolasa. 

2. HELBURUAK 

Taldeko beste pertsona batzuen oinarrizko datu edo ezaugarri batzuk 

ezagutzea. 

3. PARTE-HARTZAILEAK 

11 urtetik gorako kideen taldea, ikastaldea… Ahal dela, kopuru bikoitia. 

4. GARAPENA 

Parte-hartzaileak bi taldetan banatuko ditu animatzaileak, eta bi biribil 

zentro-kide eratuko dituzte. Biribil bateko kideak bestekoari begira geratuko 

dira. Kanpoko biribileko kide bakoitzak bere ezaugarri batzuk (esaterako, lau 

ezaugarri) kontatuko dizkio barruko biribilean aurre-aurrean duen pertsonari. 

Jarraian, barruko biribilekoek kanpoko biribilekoei kontatuko dizkiete. 

Ondoren, animatzaileak posizio bat eskuinaldera biratzeko eskatuko die 

kanpoko biribilekoei. Hiru edo lau biraketa egin daitezke, baina parte-

hartzaileei aldez aurretik esan gabe zenbat aldiz biratuko diren. Azkenean, 

pertsona bakoitzak bere burua aurkeztuko die berarekin hitz egiten duten 

guztiei. 

5. EBALUAZIOA 

Bakoitzaren azalpena berriz eman den bakoitzean nola aldatu den azter 

daiteke, edo nola sentitu diren beste biribileko pertsona guztiei gauza berberak 

azaltzeko posibilitatea zegoela jakitean, eta abar. 
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Giza-altxorra. 20 minutu. 
 

 

 

 

 

1. AZALPENA 

Fitxa bateko arauei jarraituz norberaren eta taldeko beste kideen ezaugarri 

komunak bilatzeko jolasa. 

2. HELBURUAK 

Parte-hartzaileek elkar ezagutu dezaten ahalbidetzea. Guztiek dituzten 

ezaugarriak zein diren jakitea. Talde-kohesioa sustatzea. 

3. PARTE-HARTZAILEAK 

   8 urtetik gorako kideen taldea, ikastaldea… 

4. MATERIALA 

Parte-hartzaileak adina bilaketa-fitxa. 

5. JARRAIBIDEAK 

Animatzaileak bilaketa-fitxa egin beharko du aldez aurretik. Fitxa horretan, 

parte-hartzaileek jarraitu beharreko zenbait arau idatziko ditu. 

6. GARAPENA 

Animatzaileak bilaketa-fitxak banatu eta jolasa zertan den azalduko du: 

pertsona bakoitzak besteekin egin beharko du hitz, eta bilaketa-fitxako arauei 

jarraitzen saiatu. Parte-hartzaileek fitxako galderei erantzungo dieten pertsonak 

bilatu, eta haien izenak fitxan idatzi beharko dituzte. 

Fitxako galdera guztiei erantzutea da helburua, baina ez bada lortzen, ez 

dio axola. Edozein ordenari jarrai dakioke galderei erantzuteko. 

Animatzaileak parte-hartzaile guztiak animatu behar ditu zutitzera eta 

besteekin hitz egitera. 

7. EBALUAZIOA 

Nola sentitu gara? Nolakoa izan da taldekideen arteko komunikazioa? 

Erraza izan al da zuretzat besteekin mintzatzea? 
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20. JARDUERA: LAGUNTASUNA 

OSPATU 

 
 

Bideoak klasean ikusi eta gero, prestaturiko autoebaluazio-galdetegia 

egin daiteke.  

 

Izar-malkoak galdetegia (Google docs-en) 
 

Izar-malkoak: galdetegia 

 

(Erantzun zuzenak berdez) 

 
 

1. Non elkartu zen liburuaren protagonista estreinakoz Maiderrekin?  

     -Eskolan. 

     -Diskoteka batean. 

     -Baso izartsu batean. 

 

2. Narratzailea zein pertsonatan aritzen da? 

     -Beñat 1. pertsonan. 

     -Narratzailea 1. pertsonan, baina Maiderri zuzentzean 2.ean.  

     -3. pertsonan, narratzaile orojakilea da.  

 

3. Zer esan zion Beñatek Maiderri hitz egiten hasteko? 

     -Maite zaitut. 

     -Merkealdian nago. 

     -Ni neu nago salgai. 

https://docs.google.com/forms/d/1CNrL2MuM0xtoSBaCUYwE-VlR-zTSVbbMouT8FAIOxAk/edit
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4. Zer erantzun zion Maiderrek Beñati? 

     -Oso garesti saltzen naiz. 

     -Ba, erosi egin zaitut. 

     -Ba, ni ez nago salgai. 

 

5. Maiderrek Beñati dantza egin nahi dion galdetzen dionean… 

     -Ez du dantza egiten, lotsa ematen dio eta. 

     -"Ez" biribila jasotzen du Maiderrek. 

     -Dantza egin zuen, koadrilakoen barreak gorabehera. 

 

6. Nor da Jaione? 

     -Beñatekin txora-txora eginda dagoen auzoko neska gaiztoa. 

     -Beñatekin ikasten duen neska txikia eta bizia. 

     -Beñatek lagun moduan nahi duen neska bat. 

 

7. Zer erantzuten dio Beñatek Jaioneri noraino joan nahi duen galdetzen 

dionean? 

     -Ez duela inora joan nahi esaten dio.  

     -Pentsatu behar duela.  

     -Hobetu pentsatu behar dutela biek 

 

8. Nolakoa zen Maiderren begirada? 

     -Hotza baina xarmagarria. 

     -Zorrotzegia, axolagabeegia. 

     -Aurreko erantzun biak zuzenak dira. 

 

9. Zer proposatzen dio Maiderrek Beñati diskotekatik ateratzen direnean? 

     -Muino batera igotzea eta zuhaitz baten azpian etzatea. 

     -Izarrak ikusteko aintzira baten ondoan etzatea. 

     -Tontor batera igo eta izarrak ikusteko etzatea. 

 

10. “Oso gozozalea naiz. Ez nau gozoki bakar batek asetzen.” Nork esaten du 

eta zer adierazteko? 

     -Beñatek esaten du, gozokiak izugarri gustuko ditu eta.  

     -Maiderrek esaten du, sexua nahi duelako. 

     -Maiderrek esaten du, mutil batekin nahiko ez duela adierazteko. 
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11. Izar malkoak… 

     -Pleiadeak ziren, 7 izar eta Orion ehiztaria.  

     -Orionengandik ihes egiteko jainkoek lagundu zieten 7 ahizpa dira.  

     -Orionek izar bihurtu zituen 7 ahizpa dira. 

 

12. Nola itzuli ziren etxera Beñat eta Maider izarrak ikusi ondoren? 

     -Beñaten kotxean. 

     -Maiderren lagun baten kotxean. 

     -Beñatek oinez lagundu zion Maiderri etxeraino. 

 

13. Zer sumatu zuen Beñatek kanposantuan? 

     -Zonbi baten presentzia. 

     -Ezer ez, Maider besarkatzearekin nahikoa zuen. 

     -Norbaitek zelatatuko balitu bezala. 

 

14. Zer zioen hackerren dekalogoaren 7. arauak? 

     -Balentria zibernetikorik ez egiteko. 

     -Balentria zibernetikorik inori ez azaltzeko. 

     -Enpresen segurtasun hesiak zeharkatzean espetxe-zigorrak zeudela. 

 

15. Zergatik aipatzen du Beñatek "erresonantzia" Maiderrekiko harremanaz 

hausnartzen denean? 

     -Fisika gogoko du eta. 

     -Erresonantzian sartuta balego jokatzen zuelako, Maiderrek zabu batean 

bultzatuko balu bezala. 

     -Sekulako kolpea hartuko zuelako zabutik jausitakoan. 

 

 

16. Zertan zebilen Beñat aita neska bat zain zuela esatera gelan agertu zenean? 

     -Maiderrez pentsatzen ari zen.  

     -Jaionerekin telefonoz ari zen. 

     -Enpresa baten segurtasun sisteman sartzen ari zen.  

 

17. Jaione Beñati etxera joaten zaionean zer galdetzen dio? 

     -Ea Maiderrekin dagoen. 

     -Berarekin atera nahi duen. 

     -Aurreko biak zuzenak dira. 
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18. Beñatek Jaioneri etxera laguntzen dionean… 

     -Musuka harrapatzen dituzte gurasoek eta errieta egiten diote Jaioneri. 

     -Zarata bitxi bat entzuten dute musuka dauden bitartean. 

     -Ez diote elkarri musu ematen. 

 

19. Zergatik zituen Jaionek begiak heze Beñatek alde egiten duenean? 

     -Amak interfonotik entzun dituelako. 

     -Beñatek ez diolako erantzun hurrengo astean geratzeko esan dionean. 

     -Aurreko bi arrazoiengatik, ziur aski. 

 

20. Zer aitzakia jarri zuen Maiderrek Beñati deitu ez izana justifikatzeko? 

     -Lanpetuta ibili zela eta norbait behar zuela. 

     -Beldur ziola kateatzeari. 

     -Ondo pasa zuela berarekin baina lanpetuta egon zela. 

 

21. Nora joan ziren gau horretan 22:00etan? 

     -Izarrak berriro ikustera. 

     -Antzerkira. 

     -Zinera. 

 

22. Zer kontatu zion Urkok Beñati parranda batean? 

     -Kontuz ibiltzeko Maiderrek sinetsita zuelako. 

     -Maiderrekin ez zuela "gosea" pasako. 

     -Bera ere Maiderrekin ateratzen ari zela. 

 

23. Zertarako eraman zuen Beñatek Maider bere gelara? 

     -Bakarrik egon zitezen. 

     -Ikerkuntza-enpresa inportante baten web orrian sartu zela azaltzeko. 

     -Ordenagailuan jolasteko. 

 

24. Beñaten "lehenengo aldia"…  

     -Ez zen guztiz ona, urduriek blokeatu zutelako. 

     -Izugarria izan zen eta Maider ez zen ohartu lehenengo aldia zela. 

     -Porrot hutsa izan zen nerbioengatik. 
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25. Nola agertu zen Maider Beñatekin harremanak izan ondoren? 

     -Maitekor eta atsegin. 

     -Natural eta pozik. 

     -Natural eta hotz. 

 

26. Zer gertatu zen bat-batean Maiderren gurasoak etxean agertzen direnean? 

     -Beñat eta Maider harrapatzen dituztela dutxan. 

     -Amak harrapatzen duela Maider baina aitari ezkutatzen diola gertatutakoa. 

     -Huts egin diela esaten diotela gurasoek Maiderri. 

 

27. Zergatik esaten dio Ibonek Beñati indarrak gorde zezan? 

     -Maider uzteko eskatu diolako. 

     -Jaionerekin txarto portatzen ari dela esan diolako. 

     -Maiderrek Beñati min egingo diolako. 

 

 

28. Zergatik diotso Maiderrek Beñati ez duela kalera atera nahi? 

     -Gaixorik dagoelako. 

     -Ateratzeko gogorik ez duelako. 

     -Aitzakia da. 

 

29. Zer eraman zion Beñatek Maiderri gaixorik zegoelakoan? 

     -Loradenda batean erositako lore-sorta. 

     -Hilobi batetik hartutako loreak. 

     -Eraztun bat. 

 

30. Zer egiten du Beñatek loreekin? 

     -Mutiko bati ematen dizkio. 

     -Mutiko bati esaten dio Maiderri loreak emateko diruaren truke. 

     -Loreek zakarrontzian amaitzen dute. 

 

31. “Orionek izar malkoak uzten ditu”… 

     -esaldiak Beñatek Maider utzi duela esan nahi du. 

     -esaldiak bere atzetik jarraitzen duela esan nahi du. 

     -esaldiak larrutik ordainduko duela esan nahi du. 
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32. Zer pentsatu zuen familia batek Beñat kalearen erdian "bere baitan bilduta" 

ikusi zuenean? 

     -Gaixorik zegoela. 

     -Eskalea zela. 

     -Zoro zegoela. 

 

33. Beñatek azkenean lortu zuen enpresaren orria hackeatzea? 

     -Ez, norbaitek aurrea hartu zion. 

     -Ez, pasahitzak aldatu zituzten. 

     -Bai, ondo lortu ere. 

 

34. Zer leporatu zion Beñatek Maiderri? 

     -Urko tranpolin edo igarobidetzat hartzea Sebasi zeloak emateko. 

     -Berarekin atera izana Sebas tximaluzea lortzeko. 

     -Biak ala biak, Urko eta bera, erabiltzea Sebas lortzeko. 

 

35. Nor zen "Dark side" hackerra? 

     -Jaione. 

     -Ivan. 

     -Maider. 

 

36. Zer ikasi zuen Beñatek Maiderrengandik? 

     -Dena jolasa dela eta jomugetara heltzeko beharrezkoa dela jolastea. 

     -Maitasunaren gazi-gozoak. 

     -Aurreko kontu biak ikasi zituen. 

 

37. Zer eskatu zion Jaionek Beñati Maider uzten duenean? 

     -Berarekin ateratzeko. 

     -Deribatuak azaltzeko. 

     -Deribatuena aitzakia zen. 

 

38. “Neure burua "reseteatu" egingo nuke…” 

     -Eta erortzean berriro jaiki. 

     -Eta ahal dudan guztia ikasi. 

     -Aurreko guztiak egingo lituzke Beñatek. 
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39. Nork idatzi du eleberri hau? 

     -Fernando Sabaterrek. 

     -Fernando Morillok. 

     -Fernando Amezketarrak. 

 

40. Zein sari jaso zuen idazleak eleberri honengatik? 

     -Euskadi Saria. 

     -Nobel Saria. 

     -Ikastolen Elkarteko saria. 

 

41. Eleberriaren egitura… 

     -Lineala da, ordenan dago kontatua. 

     -"In extrema res" da, flasback baita, atzetik aurrera kontatua. 

     -"In media res" da, Beñaten bizitza nagusitan kontatzen digulako. 

 

42. Pertsonaiak… 

     -Guztiz lauak dira, guztiz onak edo guztiz gaiztoak. 

     -Biribilak dira, jokaera aldatzen dute egoeraren arabera. 

     -Maltzurrak dira guztiak. 

 

43. Laguntasunaren inguruan.  

     -Lagunek askotan guk ikusten ez duguna ikusten dutela ulertarazten da. 

     -Lagunek batzuetan traizio egiten digutela ulertarazten da. 

     -Lagunei baino neska/mutil-lagunari egin behar zaiola kasu ulertarazten da. 

 

44. Eleberriaren espazioak:  

     -Dantzalekua, mendia, Beñat eta Maiderren etxea, kanposantua, kalea. 

     -Mendia eta Beñaten etxea, batez ere. 

     -Eskola, Beñat eta Maiderren etxea, kanposantua eta kalea. 

 

45. Eleberriaren gai nagusiak:  

     -Ikasteko arriskatu behar dugula. 

     -Sufrimendurik gabe ezin dela garaipena lortu. 

     -Hobe dela ez arriskatzea ez sufritzeko. 

     -Lehenengo biak zuzenak dira. 
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46. Beste gai batzuk: 

     -Erakargarriena ez dela beti onena. 

     -Gaiztoak diren pertsonekin hobe ez ibiltzea. 

     -Guztiok erratzen garela. 

     -Maiteminak itsutu egiten gaituela. 

     -Guztiak zuzenak dira. 

 

47. “Beti sorrarazi dit halako barne-mina izoztutako bihotza dutenen amildegi 

munduan ibiltzeak.” 

     -Beñatek dio Maiderren izaera hotza gustatzen zaiolako. 

     -Beñatek dio jende misteriotsua gustatzen zaiolako. 

     -Beñatek dio Maider ezagutu zuenean, parte onekoa ez zela sumatu zuelako. 

 

48. Hura galdetu zenidanean nerbioak… dantzan . hasi zitzaizkidan.  

 

49. Itzul gaitezen, ordea, diskotekara; zu, Maider, ezagutu… zintudan  egunera.  

 

50. Ezin nuen niri gertatzen ari… zitzaidana … . . sinetsi. 
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Liburu hauek (eta laster gehiagok) ere Irakurketa-gida dinamikoak dituzte:  
 

 

 

Abbadiaren sekretua (Fernando Morillo) 
 

Antton Abbadia bidaiari euskaltzalea hainbat enigma-jokoren bitartez 

ezagutzeko istorio misteriotsua. 

Zenbait lagun Hendaiako Abbadia Eremuan harrapaturik. Abbadiaren 

gai kuttunak barra-barra: izadia, gaztelua, izarrak, izana, euskara, 

literatura… Gure historiako pertsonaiarik interesgarrienetakoa, dudarik 

gabe.  

Gaumin argitaletxea (2012). 

Adina: 11tik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 
 

Hendaiako Nekatoeneako Artista-egonaldiaren beka  

irabazi zuen 2011n. 

 Sua piztea baizik (Fernando Morillo) 
 

“Hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik” (W. Yeats) 
 

Ermua: mendiek besarkaturiko herria.  

Miren, Hodei eta Ismene: hiru lagun. Oraindik elkarrekiko 

sentimenduak onartu nahi ez, baina ikastetik gertu.  

Ispilu misteriotsua: antzinako mago erreal batena, eta beharbada 

benetan nor zaren erakutsi ahal dizuna. 

Izaskun: hezkuntza eraldatu nahi lukeen irakaslea. Nekatua eta 

gainezkatua, baina dena emateko prest ikasle-irakasleen txinpartak 

berpizteko.  

Hegorik gabeko txoria: Mirenek aurkitu du kalean, eta hala ikusten 

du bere burua. Hautsia, desilusionatua. Ez du etxetik atera nahi.  

Hodeik eta Ismenek denetik biziko dute Mirenen hegoak 

sendatzearren: lapurretak, borrokak, atxiloketak, sua, izua eta lilura. 

Izaskunen laguntzarekin, beraien bizitzako abentura biziko dute… 

ikastetxea iraultzen duten bitartean. 

Gaumin argitaletxea (2019). 

Adina: 14-15etik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 
 

 

 

Santiago Bidearen misterioa (Fernando Morillo) 
 

IRAKURKETA ERRAZA formatuan.  

Ulises marinel zaharra da. 

Bere itsasontzia hondoratu zenean, 

bera bakarrik atera zen bizirik, 

eta beldurra hartu zion bizitzari. 

Kemen, berriz, mutil gaztea eta irribarretsua da. 

Itxuraz, ezin zoriontsuagoa, 

bizitzaz eta bere neska-lagunaz maitemindua. 

Biak elkartuko dira Santiago Bidean, 

bakoitzak duen promesa sekretua betetzeko asmoz. 

Gaumin argitaletxea (2014). 

Adina: 13tik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 

http://www.fernandomorillo.eu/abbadiaren-sekretua/
http://www.fernandomorillo.eu/sua-piztea-baizik/
http://www.fernandomorillo.eu/santiago-bidearen-misterioa-irakurketa-erraza-formatuan/
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Gelan lan egiteko material gehiago nahi? 
 

Euskaraz irakasteko material faltan gaudela sarritan entzun ostean, Gaumin 

sormen-taldean etengabe dihardugu gure lanei ahal bezainbeste osagai eta tresna 

erabilgarri gehitzen, batez ere klasean edo irakurle-taldeetan irakasleak laguntza 

apur bat zabalagoa izan dezan. 

Gure liburu askok dituzte bideoak, audioliburu osoak, “ohiko” 

irakurketa-gidak… eta baita haiek erabiltzeko ideiak eta aholkuak ere.   

 

Material edota informazio hori guztia denentzat zabalik da (doan). Beraz, 

lasai asko zehaztu zer beharko zenukeen, eta helaraziko dizugu … edo izango ez 

bagenu ere, ahal dugun neurrian gure txikian sortzen ahaleginduko ginateke.  

Modu berean, informazio edo irakaspen-esperientzia interesgarriak izango 

bazenitu gelan, eskertuko genuke guri helaraztea, gero guk geure aldetik 

zabaltzen ahalegintzeko. Horrela lortuko dugu, guztion artean eta pausoz pauso, 

askoz urrunago iristea. 

Bide eta bidaia on! 

Eta ez adiorik.  
 
 

Gaumin Argitaletxea 
 

Gure lanen inguruan informazio gehiago nahi (edo edozer aholku edo iruzkin) 

izanez gero, idatzi mesedez hona: 
 

gauminhontza@gmail.com 

 

 

 
 


