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Agur, Horitxo! 

(Istoriotxoa) 
 

1. Aurkezpena 

 

Ametsek panpina bat zeukan txikitan. Horitxo 
izena zuen:  

—Horia zarelako —xuxurlatzen zion Ametsek 
panpinari—, eguzkia edo limoiak bezala.  

Horia eta argia. Argia adimenez eta ilusioz. Argia maitasunez.  

Horregatik moldatzen ziren hain ondo elkarrekin, Ametsek ere asko 
zuelako horietaz.   

Horitxo artilezkoa zen eta, Ametsen ustez, ohe egin berri bat bezain 
leuna eta txokolate epela bezain gozoa. Ez txokolatea bezain iluna! 
Txokolatea marroi belzkara baita, eta Horitxo, ez. Horitxo, esan bezala, 
horia zen.  

Lo egiten zuenean, Ametsek alboan zuen panpina. Eta are hurbilago 
zuen mutikoak amets egiten zuenean, bai lo zela, bai esna zela ere. 
Ametsek sarritan egiten baitzuen amets esna zela! Jakina. Modu askotan 

egin baitaiteke amets. Eta zer esanik ez Amets 
izena izanez gero. 

Egun batean, Ametsek hari solte bat ikusi 
zion Horitxori.  

Artile-hari bakoitza hari gehiagok osatzen 
zuten, zorionez. Ez zen beraz hain erraza 
hausterik. Baina, ai, artilea ez da inola ere 
munduko haririk indartsuena. Alderantziz, 
gehiegitan hauskor samarra izaten da.   

Ametsek amak gau batean azaldutako 
istorioa oroitu zuen:  

—Amak behin kontatu zidan bizitza hari batez lotzen dela —azaldu zion 
panpinari—. Horregatik “bizitzareh hariak” sustengatzen gaituela esatean, 
bizirik gaudela esan nahi du… edo hari bakar bat dugula euskarri! —amaitu 
zuen mutikoak.  

Horrek pentsakor utzi zuen Amets.  

Panpinak begiratu egiten zion. Ez erantzun, ordea. Panpinak ez zion 
inoiz erantzuten hitzez. Bai konpainiaz. Bai laguntasun isilaz.  
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2. Berri txarrak 

 

—Panpinak batzuetan joan egiten 
dira, Amets —esan zion aitak, zuhaitz 
baten marrazki zoragarria amaitu 
ondoren. Zuhaitzaren gainean izarrak 
ikusten ziren—. Joan egin behar dute. 
Izar uxoen modura.  

—Bai zera! —ihardetsi zion 
Ametsek—. Nik beti izango dut 
alboan Horitxo. Abenturaz abentura 
eta altxorrez altxor ibiliko gara, 
elkarrekin. 

Bere logelara joatean, ordea, Ametsek bigarren hari bat aurkitu zion 
solte panpinari.  

Mutikoak ez zion ezer esan Horitxori, ez kezkatzearren. Ez 
kezkatzearren panpina, baina ezta bere burua ere. Hari solteak ez zituen 
gustuko. Hariak baino ez ziren, baina Ametsek ez zien susmo onik hartzen.  

Hari solte bat badoan zerbait da… Joan behar izango ote zuen ba inoiz 
panpinak?  

Bai zera. Ezta hurrik eman ere!  
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3. Eztabaida 

 

Ametsek gustuko zituen eskolako bere 
lagunak. Berezienekin pentsatzen jarriz gero, 
lagun gutxi zirela esan izan zioten inoiz. 
Gutxi? Berezi-berezi bi. Baina biziki onak 
ziren! Bi lagun on ez dira inoiz gutxi izaten. 
Ezta bakarra ere, hara.  

Lagunekin ederragoa zen beti guztia, 
eguneko ezusteak, gaueko ilusioak eta nonahiko abenturak. Lagunekin 
dena zen txango aberatsagoa eta distiraz betea.  

Eta eskolaz kanpo bazituen lagun gehiago gainera! Horitxo ere laguna 
baitzuen, adibidez. Lagun isila bezain bikaina.  

Euria barra-barra ari zuen arratsalde batean, Ametsek egia garratza bat 
ikasi behar izan zuen, eta kontuan hartu beharrekoa: lagun onenekin ere, 
batzuetan eztabaidak izaten ziren. Ezinbestean! Eta latzak ere izan 
zitezkeen eztabaidak. Lagunak lagun izanik, minak mingarriagoak izan 
zitezkeelako. 

Euria atertu eta iluntzeko zeruan ostarte zabalak azaldu ziren. Amets 
leihora hurbildu eta izarrak ikusi nahi zituen. Panpinak Ilargia seinalatzen 
zuen.  

—Gaur izarrak nahiago —esan zion Ametsek.  

Hala ere, kezkaz geratu zen mutikoa. Hirugarren hari solte bat zuen 
Horitxok! Horregatik aukeratu ote zuen Ilargia? Besterik gabe kontra 
egiteko? Egunen batean joan egin behar zuela adierazteko?  

Ametsek eztabaida egin zion. Eztabaida tontoa, Horitxok ez baitzion 
erantzuten. Eztabaida mingarria, Horitxo laguna baitzuen.  

Ametsek, orduan, pentsatu zuen panpina ez zitzaiola agian albora 
etorriko gauean. Ez zuelako harekin ondo jokatu.   

Baina lagunak lagun dira. Eta laster batean ohartu zen Amets 
tontakeriaz, eta barre egin zuen. Eta panpina ere barrez zen. Eta tontakeria 
guztiak albo batera utzi zituzten.  

Gauean, ohe egin berrian, elkar babesten hartu zituen loak.   
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4. Panpina desegiten 

 

Panpinaren bazterretatik hari gehiago azaldu 
ziren. Beste bi. Hiru. Bost hari! 

Panpina desegiten ari zen apurka, ene. Poliki 
baina etenik gabe, olatuek laztandutako hondar-
gaztelu baten modura.  

—Ez! —oihukatu zuen Ametsek.  

Mutikoak ez zuen onartzen. Nola onartuko 
zuen ba! Eta hariek sortutako zulo-zauriak ixten 

ahalegindu zen Amets. 

Baina handik gutxira panpina beste txokoren batetik hasten zen 
desegiten. Alferrikakoa ziruditen ahalegin guztiek.  

—Zerbait egin behar dugu —azaldu zion Ametsek panpinari.  

Eta panpinak isilean begiratzen zion.  

“Joateko ordua ote du ba panpinak?”, pentsatu zuen mutikoak, deseroso 
eta triste.  

Ez. Ez!  
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5. Elkartasuna 

 

Horitxo txikitzen eta txikitzen ari zen, eguzkipean den limoi-izozki baten 
modura.  

Ametsek kezka handia zuen. Eskutik heltzen zion ahal bezainbestetan 
panpinari. Eta posible zuen guztietan besarkatu egiten zuen. Lagun 
bikainak zirela adierazteko. 

Ametsek ez zuen panpina desegitea nahi. Ez zuen onartzen! 

Edozein modutan, Ametsek ez zuen ahazten garrantzitsuena lagunaren 
alboan egotea zela. LAGUNtzea, hitzak adierazten zuen moduan, eta 
lagunek egin behar duten moduan.  

Hari solteak, pixkanaka, ugarituz zihoazen, eta panpina, apurka, gero 
eta txikiagoa zen, norabaitera urruntzen ariko balitz bezala.  

Eta Ametsek gero eta gehiagotan besarkatzen zuen laguna.  
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6. Ni berria 

 

Horitxok gozoan begiratzen zion Ametsi, eta irribarre txikia erakusten 
zion. Azken hari batzuk baino ez zitzaizkion geratzen osorik.  

Panpinari geratzen zitzaion eskutxo apurrari heldu zion mutikoak 
berearekin, “hemen nago” adierazteko. 
Alboan. Laguntzen. Lagun.  

Horitxok esker onez begiratu zion 
azken aldiz lagunari:  

—Agur —atsegin bat entzun zion 
Ametsek xuxurlan.  

Eta panpinaren azken haria desegin 
egin zen.  

Une hartan Ametsek pena handia 
hartu zuen bihotzean. Hala ere, bazituen 
sentsazio ederrak eta lagungarriak ere. 
Oroitzapen itzelak etorri zitzaizkion, 
Horitxorekin bizi izandako mila abenturarekin eta saltsarekin.  

Amets ohartu zen bere baitan zeramana panpina. Barru-barruan, inoiz 
galduko ez zuen nonbaiten. Bihotzaren txokorik ederrenean. Oroitzapenez 
beteriko une zirraragarri haiek guztiak bizi-bizirik zituen barnean.  

Eta orduan…  

—Zer da hots hori? —galdetu zuen Ametsek harrituta, “tap-tap” bat 
entzun zuenean.  

Panpina zegoen ingurutik taupa moduko batzuk sumatu zituen 
mutikoak.  

Taup-taup. Taup-taup.  

Dantzan ari zen bihotza balitz bezala. Eta bazen bihotz bat, hari soltez 
osatzen hasia. Eta bihotz hark forma zabalagoa eta handiagoa hartu zuen 
apurka. Puzten ari zen festa-puxika baten modura.  

Eta hari-dantza berri haiek beste panpina bat osatu zuten! Taupaz 
dantza-alaian. Bizitzaz beterik.  

Horitxoren azken hatsetik beste panpina bat etorri zen. Egunsetia 
bezain zoragarria eta irribarretsua.  

Eta orduan Ametsek beste zerbait ere sentitu zuen: bere barnetik 
bertatik beste Amets bat azaldu balitz bezala. Aurrekoaren desberdina. 
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Zaharberritua. Bizitza aldarrikatzeko gogoz, gau-otso bat ilargiari uluka 
bezala.  

Dantza-hari batetik beste bat etorri zen. Irribarre eta amets bakoitzetik, 
beste bat.  

Mikel Laboaren kanta oroitu zuen Ametsek:  

 

“Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, 

borroka hortan iraungo duten zuhaitz ardaxka gazteak.” 

 

Eta mutikoak irribarre egin zuen. Irribarre argia. Horia. Dantzaria.  

Eta poz lasaia antzeman zuen barruan. Eta oroitzapen-sorta gozo eta 
motibagarria.  

Iragana distira argiz zuen, konturatu zen Amets, eta etorkizunaren 
besoak zabal, besarkada estu baten zain bezala. Eta irribarrea loratu zitzaion 
ezpainetan eta bihotzean.  
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Agur, Horitxo istorioa honako bideo honetatik sortutako ideia izan zen:  

 

Esteka: James. Moving on 

 

Hauxe da jatorrizko letra (itzulpena jarraian da):  

 

Moving on 

 

Please don't get me started   

Looking backwards to move on. 

Strong yet open-hearted, 

Accept leaving when leaving's come. 

God didn't see it coming, 

Never said I love you, hope you knew. 

Now my bags are packed and my sails are tacked 

And my course is marked by stars, 

I'm on my way, 

Soon be moving on my way, 

Leave a little light on, 

Leave a little light on, 

Time always unwinding, 

All these dead lines in my mind. 

Seeds and dreams we planted 

Took for granted, didn't prove. 

Walking down this road 

When my pulse beats slow, 

Hope to have you close at hand. 

When this cycle ends, 

Will it start again? 

Will we recognize old 

friends? 

I'm on my way, 

Soon be moving on my way, 

Leave a little light on, 

Leave a… 

 
  

https://youtu.be/YXrO4_026Yc
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Itzulpena: 
 

Aurrerantz 

 

Mesedez, ez behartu berriro hasten 

atzera begiratzen, aurrera jarraitzeko. 

Indartsu baina bihotza irekia dut. 

Joatea onartuko dut, unea heltzen denean. 

Jainkoak ez zuen espero izan, 

inoiz ez nizun ―maite zaitut‖ esan, 

espero dut jakitea. 

Maletak eginak ditut, eta kandelak iltzatuak 

eta nire patua izarrek markatzen dute. 

Nire bidean nago. 

Laster nire bidean mugitzen. 

Denbora astiro doa, 

nire buruan dauden heriotza marra hauek guztiak... 

Landatu genituen haziak eta ametsak  

ziurtzat eman zituen, ez zituen dastatu 

bide honetatik ibiltzen. 

Nire pultsua motel doanean, 

espero dut hurbil izan zaitezen. 

Ziklo hau bukatzen denean 

berriro hasiko da? 

Lagun zaharrak ezagutuko ditugu? 

Nire bidean nago. 

Laster nire bidean mugitzen. 

Utzi argi bat piztuta. 

Utzi argi bat piztuta. 
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Erronka nagusia 

 

Ametsi lagundu beharko diozue bere panpina eta lagun zaharrari agur esaten, eta 

berriari bizia ematen. 

  

Joko-arauak 

 

Esan dugunez, Ametsi laguntzeko ―amets-taupadak” (  ) lortu beharko 

dituzue. 

Jarduera bakoitzean dauden ariketak dira taupadak lortzeko modua: ariketa 

bat, taupada bat. Ariketak zenbaki gorriz daude markatuta jarduera bakoitzean.  

 

Horretaz gain, gamifikazio-ariketa berezi bat ere proposatzen dugu jarduera 

bakoitzean, animatzen diren ikasle-irakasleentzat.  

 

Gamifikazio-ariketa bakoitzak amets-taupada bat balioko du, eta lehen 

adierazi dugunez, panpinaren hurrengo irudiarekin egongo da markatuta, Amets 

ameslari liburuarekin ez ezik, Agur, Horitxo! istoriarekin ere erlazionatuta egongo 

baita:  

 

 
 

Taldekide guztiek egin beharko dituzte ariketa guztiak amets-taupadak 

lortzeko. Egin ezean, galdutako taupadak berreskuratu beharko dituzue “amets-

taupaden poltsatik”. 

 

 

Esate baterako, taldeko ikasle batek ariketaren batean minimoa lortuko ez balu, 

poltsa horretatik ariketa bat egin beharko luke taldeekideen laguntzarekin. Bestela, 

taldeak amets-taupada galduko luke.  
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Jarduera bakoitzeko lana ondo egin duzuen 

jakiteko, autoebaluazio-taulak sartu ditugu.  

 

Ikasleek 30 amets-taupada lortu beharko 

dituzue, Ametsek panpina zaharra agurtzeko adorea 

izateko, eta panpina berriari bizia emateko. 
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JARDUEREN 

SEKUENTZIA 
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1. zatia.  

Talka eta ukazioa 
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1. JARDUERA. EZETZ ASMATU 
 

Ariketak 

 

1. Irudia eta pertsonaia lotu beharko dituzue, pertsonaien deskribapena irakurri eta 

gero. Orri birakariaren teknikaz, txandaka beteko dituzue laukiak.  

 

(Orri birakariaren teknika kapitulu honen amaieran dago azaldua, ―Gaian 

sakontzeko‖ atalean). 

  

 

 

 

 
  

 

 

Amets izena dut eta ametsez beterik 

nagoela errepikatzen didate etengabe. Ez 

dakit loturarik duen. Badakit egia dela. 

Egun eta eguzki nago ametsetan, 

pertsona bakoitzak, leku bakoitzak, soinu 

eta usain bakoitzak bere istorioak 

xuxurlatzen dizkidalako. Ederra da 

askotan, ipuin zoragarri eta amaigabe 

batean bizitzea bezala delako.  
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Ama kontablea zen zenbait enpresatan, 

eta batera eta bestera zebilen etengabe. 

Horregatik, sarritan izaten zen etxetik 

kanpo.  

 

Aitari galdetzea onena, noski. Aitak 

diseinatzaile gisa irabazten zuen ogia, 

baina beti zioen bera, funtsean, 

marrazkilaria zela. Horrela aitortu zidan 

aspaldi: diseinuak lana, marrazkiak 

bihotza. Egia zen marrazten zuenean 

begiak pizten zitzaizkiola.  

 

 

 

Erika zen nire lagunik onenetarikoa. 

Neska baxua zen, sudur txikia oreztaz 

beterik zeukan eta barre egiten zuenean 

inguruko guztiak kutsatzen zituen.  

 

Erikaren ondoren, Mikel da nire lagunik 

onena. Mikel ere klasekidea da, eta 

handitan aktore izan nahi du. Horregatik, 

batzuetan oso arraro mintzatzen da. 

Mikel bihurria da eta asko maite ditu 

bromak. Tarteka ez da konturatzen min 

egiten duela, baina ez du nahita egiten. 

Horregatik da nire laguna. 

 

 

 

Nire irakasle faboritoa Aiora zen. 

Biologia irakasten zigun, eta anatomiaz eta 

ugaztunez eta igelez jarduten zigun, eta 

batzuetan laborategira eramaten gintuen. 

Hori zen gehien gustatzen zitzaidana!  
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2. Ariketa honen 1. zatia banaka egiteko da. 
 

Kokatu orain taulan zuretzat garrantzitsuak diren pertsonak, eta deskribapen 

laburra egin (ezkerreko zutabean).  

Irakurri lehenbizi aurreko ariketaren deskribapenak. Ondoren, hartu 

Internetetik zuretzat garrantzitsuak diren pertsona horien ezaugarrietara egokitzen 

diren irudiak eta itsatsi eskuineko zutabean. 
 

                      Deskribapena                                                       Irudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orain, irakurri zure taldean deskribapenak, eta erakutsi irudiak. 
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3. Gamifikazio-ariketa 

 

Horitxoren istorioa irakurri behar duzu lehenengoz, 

gamifikazio-ariketak egiteko. Dakizuenez, Ametsen panpina da 

Horitxo, eta pixkanaka-pixkanaka desegiten ari da. Hari bat 

askatzen zaionean, Amets kezkatzen hasten da. 

Ikusten duzu Horitxok buruan duen haria? Bizitzaren haria da. Horri esker gaude 

bizirik. Baina bestelako hari ikusezin asko ere baditugu: maite ditugunokin, esate 

baterako; edo baita geure buruarekin ere; edo horrenbeste gustatzen ez zaizkigunekin; 

apurtu beharreko hariak ere baditugu. 

Oso ondo adierazita dago hori Katamalo taldeak abestutako Joseba 

Sarrionandiaren Ariane olerkian.  

 

Hauxe duzu bideoaren lotura: Ariane, J. Sarrionandia, Katamalo 

 

Bideoa ikusi bitartean, bete hurrengo orriko testuan azaltzen diren hutsuneak. 

Ondoren, interpretatu, taldeka, Sarrionandiaren olerkiaren mezua.  

Horrela, Ametsi ere azal zeniezaioke. :-) 

Zerbait ulertu ez baduzu, Zalantzen zakua egitura egitea eska diezaiokezu 

irakasleari, edozein unetan, eta ―zakuan‖ apuntatu ulertzen ez dituzun hitzak edo 

esaldiak, beste talde batzuetan laguntza eskatzeko. 

 

Zalantzen zakua 

 

Talde bakoitzak bere zalantzak idatziko ditu jarraian den ―zalantzen zakua‖-n 

(ikusi azalpen zabalagoa ―Gaian sakontzeko‖ atalean, kapitulu honen amaieran): 

 

 

  

https://youtu.be/2MW26TRFACY
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ZALANTZEN ZAKUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteka: Ariane, J. Sarrionandia  (Katamalo) 

 

(Hutsuneak bete) 

 

 

 

 

HARIAK 

(Berdez dira bete beharrekoak) 

 

               hariak, 

               hariak, 

                          hariak,                 

                 hariak, 

behaztopatzeko modu luzeak, 

hariak. 

 

https://youtu.be/2MW26TRFACY
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                        hariak, 

                         bezalako hariak. 

                 modukoak 

batzuetan atezuan, 

besteetan lasaieran, 

edo korapilatzen. 

 

Eta horrela bizi hariekin, 

hariak             , 

hariei              , 

harien kontra tiraka, 

harien gatibu.  

 

Eman dezagun berrogei urtez horrela... 

eta bat batean 

ohartu ezetz, 

eguzkiaren edo ilargiaren  

                  bezalakoak direla, 

hariak, 

eta ez zaituztela lotzen, 

azkenean, 

ez duzula haririk. 

 

(Joseba Sarrionandia) 

 

 

 

Ariketa ondo egin bada, amets-taupada 1  lortuko da gamifikazio-ariketan, 

Ametsi bizitzaren hari garrantzitsuenak nolakoak diren irakastearren. 

Eta 1. jarduera honetako 3 ariketa eginez gero, 3 amets-taupada taldearentzat.  

 
Zorionak! 

Zerbait amaituz gero utziz gero, lasai. Irakasleak azalduko du nola berreskuratu 

amets-taupaden poltsarekin.. 

 

 

 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseba_Sarrionandia
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Gaian sakontzeko 

 

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.  

Abiatu aurretik, komenigarria izaten da lehenbizikoak taldekideei azaltzea 

zer asmo duen, haiek oniritzia emateko, edota bestelako jardunbide bat 

adosteko guztien artean.  

Arduradunak esaten duenean, hasierako kideak alboko kideari pasatuko 

dizkio folioa eta txanda (erlojuaren orratzaren zentzua errespetatuz, adibidez). 

Bigarren kideak aurrekoaren lana osatuko du. Horrela joango da pasatzen 

folioa, hurrenez hurren, taldeko kide guztiek parte hartu arte.   

Edonor lanean ari dela, kideek zuzendu dezakete haren lana. Horregatik 

da garrantzitsua guztiak adi egotea. Izan ere, talde osoa da emaitzaren 

erantzule.  

Ikasle bakoitzak kolore desberdina erabili dezake (eta kolore berean bere 

izena jarri folioan). Horrela, irakasleak errazago aztertu ahal izango du ondoren 

bakoitzaren ekarpena.  
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Zalantzen zakua teknika (ikasketa kooperatiboa) 

 

 

Zalantzen zakua, izenak egoki dioen moduan, zalantzak argitzeko 

prozedura praktikoa da. Proiektu baten ikerketa-fasean lagundu dezake, ulertu 

ez diren korapiloak askatzen.  

Ikasle bakoitzak paper edo post-it batean idatziko du sortu zaion zalantza 

(bere izena eta taldearena ere jar ditzake, hala erabakiz gero).  

Guztiek beren dudak idazteko denbora hartu ondoren, ikasle bakoitzak bere 

taldeari azalduko dio duen zalantza. Kideren batek azalpena baldin badaki, 

taldean azalduko du. Zalantza hori zuen ikasleak bere koadernoan idatziko du 

erantzuna.  

Taldeko inork ez badaki erantzuna, irakasleari emango diote papera. Eta 

irakasleak ―zalantzen zakuan‖ sartuko du (poltsa edo ontzi bat izan daiteke).  

 

Ondoren, argitu gabeko zalantza guztiak ―zakuan‖ geratu direnean, 

irakasleak bat aterako du. Beste talderen bateko norbaitek erantzuna ote dakien 

galdetuko du.  

(Aukeran, irakasleak beste talde bati ere eman diezaioke, haiek argitzen 

saiatzeko).  

Norbaitek baldin badaki, guztien aurrean azalduko du.  

Inork ez badaki, irakasleak argituko du. 

 

OHARRA 

Irakaslea adi egongo da, idazteko trebezia gutxiago duten ikasleek behar 

duten laguntza izan dezaten, beste ikaskideren batena edo irakaslearena 

berarena.  
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2. JARDUERA. TXARRAK BERRI 
 

Amets protagonistari gertatu zitzaion bezala, haren ama 

gaixotu zenean, bizitzak astindu egiten gaitu sarritan. 

Halakoetan, oso arrunta da shock egoeran egotea. Ohikoa da 

errealitatea onartu ez izatea, eta askotan gezurra esaten diogu 

geure buruari edo besteei. 

Guztiok ez dugu berdin jokatzen, noski, baina hasieran oso 

arrunta da nahasmena. 

 

Amets ameslari liburuan, amaren gaixotasunak hasieran 

nahaste handia sortu zuen zenbait pertsonaiarengan, jarraian dauden testu-zatietan 

irakur daitekeen moduan.   

 

Ariketak 
 

1. Hurrengo pasarte hauetan, pertsonaia guztiek zerbait ezkutatzen dutela 

antzematen da. 

Kasu guztietan ere, pertsonaiak beldur dira. Ikasleek azaldu egin beharko dute 

nor den hizketan pasarte bakoitzean, eta zergatik (edota zeri) diren beldur.  

Arkatzak erdira dinamika erabiliko da horretarako (ikusi ―Gaian sakontzeko‖ 

atalean, kapitulu honen amaieran). 

 

1. zatia:  

 

Ia xuxurlaka hitz egin nion: 

—Ondo al zaude, aita? 

Irribarre egiten saiatu zen, baina ez zuen erantzuten asmatu. Bigarren xuxurla 

batez jarraitu nuen: 

—Aita, negarrez ari zinen? 

Aitak begiak itxi zituen segituan. Orain bai, irribarre egin zidan. Edo lehen 

baino pixka bat hobeto behintzat. Ozen mintzatu zen: 

—Ni negarrez? Bai zera!  
 

(13. or.) 
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                                                       *** 

 

 

2. zatia:  

 

—Eta zu, ama, ondo zaude? 

—Zer duzu gaur, hainbeste galderarekin? 

—Beti ditut galderak. 

—Hain gaizki ikusten al nauzu? 

Ez nekien amari gezurrak esaten, baina barruan nuen ahotsak murmurikatu 

zidan ezin niola egia gordina aitortu, min hartuko zuelako. Esan niona ez zen 

gezurra, egia osoa ez bazen ere.  

—Oso guapa ikusten zaitut, ama. 

Amak besarkatu egin ninduen. Horrek ez zuen, ordea, nire kezka arindu. 

Poeta edo ez, aita negarrez aritu zen eta amak ez zeukan itxura onik. 

Zerbait gertatzen zen etxean. Batere ona ez zen zerbait.  

                                              

(19. or.) 

 

                                                   *** 

 

3. zatia:  

 

Ametsen ama, Montse, zeharo aztoraturik zebilen etxeko sukaldean. 

—Nola demontre jakin du? —oihukatu zion Rubeni, Ametsen aitari—. Zuk 

esan al diozu? 

—Nola esango nion ba? —ihardetsi zion aitak—. Biok erabaki genuen 

isilpean gordetzea. Eta horixe egin dut. 

—Irakasleren batek esango zion? Ikaskideren batek? 

—Eta nola jakin dute haiek?  

—Ez dakit. Agian ospitalean ikusi nau norbaitek… 

Ametsen aitak eskuak jaso eta hatzak mugitu zituen, airean marrazten ariko 

balitz bezala. 

—Zerbait egin behar dugu —murmurikatu zuen. 

 

(35. or.) 
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                                                  ***  

 

4. zatia:  

 

—Amets oso gaztea da —onartu zion senarrak—. Ezingo luke oraindik 

asimilatu… 

Isilik geratu zen. 

—Asimilatu zer? —egin zion tira Montsek—. Nire barruko lagunaren 

mehatxua? Heriotza? Eta zuk bai? Eta nik? 

Isilune luzeagoa. 

—Orduan itxaron egingo dugu —esan zuen Rubenek azkenean—, eta dena 

nola doan ikusi. Baina bihar bertan zoaz ospitalera, eta bizpahiru egun egingo 

dituzu han… Zer esango diogu Ametsi? 

—Lanean ari naizela. Handik itzultzean aitortuko diogu guztia 
 

(41. or.)                                       

        

 

 

 

 

Erantzunak: 

 

PERTSONAIAK                BELDURRAK 

 

1. zatia 

 

Aita eta Amets 

Aitak emaztearen gaixotasunari zion 

beldur, eta ez zion Ametsi sufriarazi 

nahi. 
 

Ametsek aitaren negarraren arrazoiari 

zion beldur. 

2. zatia 

 

Ama eta Amets 

 

 

3. zatia 

 

Aita eta ama 
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4. zatia 

 

Aita eta ama 
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2. Antzerki-foroa 

 

Talde handia 4 taldetan banatu.  

Talde bakoitza aurreko ariketako testuen egoera bat inprobisatzen hasiko da. 

Beste taldeetako edonor edozer momentutan sartu ahal izango da eszenan, eta 

pertsonaia bat ordezkatu ahalko du. Honela egingo du: aktore sartu-berriak ordezkatu 

nahi duen pertsonaiari bizkarra ukituko dio, eta horixe izango du seinale aktore 

―zaharrak‖ jakiteko eszenatik atera behar duela.  

Horrela, eszena moldagarria izango da, eta sartu-berri den taldekideak egoera 

horretan zer egingo lukeen adierazi ahal izango du antzezpenaren bitartez.  

Agian, pertsonaiek esandako gezurrak egia bihur daitezke antzezpenean zehar, 

edo beste irteeraren bat izan dezake egoerak. Hori antzezlearen esku egongo da, 

unean-unean. 
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3. Gamifikazio-ariketa 

 

 

Amets beldur da. Izugarri maite duen Horitxo galtzeari beldur 

dio. Korapiloa du barruan. Horitxori beste hari bat askatu zaio. 

Ametsi korapiloa handitzen joaten zaio.  

Beldurraren korapilo hori askatzen lagundu beharko diogu Ametsi. Egin ezazu, 

ba, honako dinamika hau:  

 

Korapiloak askatzen dinamika 

 

Taldea bikoteka antolatuko du irakasleak, eta 

argazkian agertzen den moduan lotuko dituzte 

eskuak. Hau da, kide baten soka bestearen 

sokaren gainetik gurutze forman helduta, 

eskuburdinak jarrita bezala, baina 

bikotekidearenarekin korapilatuta. 

Soka era horretan jartzen den bitartean, kide 

bakoitzak askatu nahiko lukeen beldur bat 

pentsatu beharko du. 

Helburua hauxe da: eskuak eskumuturretik 

askatu gabe, bi kideen laguntzarekin bi sokak 

aske geratzea. Horretarako, gainetik, azpitik... 

pasa daiteke, askatzea lortu arte. 

 

Egin ondoren, erantzun galdera hauek, lehenbizi idatziz laburrean, eta jarraian 

talde handian:  

 

 

1. Asko kostatu zaizu bikotekidearengandik askatzea? 

2. Elkarri lagundu diozue? 

3. Zer beldurretatik aldendu nahi duzu? 

 

  



Amets ameslari, amaren barruko laguna: ikaslearen liburua 

 
32 

 

 

 

Ariketa ondo egin bada, amets-taupada 1  lortuko da gamifikazio-ariketan, 

Ametsi bizitzaren hari garrantzitsuenak nolakoak diren irakatsi ahal izateko. 

Eta 2. jarduera honetako 3 ariketa eginez gero, 3 amets-taupada taldearentzat.  

 
Zorionak! 

Zerbait amaituz gero utziz gero, lasai. Irakasleak azalduko du nola berreskuratu 

amets-taupaden poltsarekin. 
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Gaian sakontzeko 

Arkatzak (edo ordenagailuak) erdira dinamika 

 

 

- Irakasleak problema bat proposatuko du. 

- Ondoren, irakasleak hauxe esango du: ―Arkatzak erdira!‖. Ikasleek, arkatza edo 

ordenagailua mahaiaren erdian utzi behar dute. Bost minutu izango dituzte problema 

nola ebatzi dezaketen pentsatzeko eta hari irtenbide bat emateko. Hitz egin dezakete, 

baina ezin dute 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 eta 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 guztien artean dinamikaren garapena 

ebaluatzea. 
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3. JARDUERA. BANAKETA 

 
 

Gaur egungo gizartean, bikoteak banatzea ohikoa bihurtu da. Horrek ez du esan 

nahi, ordea, erraza edo garrantzirik gabeko kontua denik, ezta gutxiagorik ere. 

Prozesu  guztiz mingarria da ukitzen dituen guztientzat, askotan irtenbiderik onena 

izan badaiteke ere. 

Sarritan ezinbestekoa bada ere, mina, ezinegona eta egokitze-aldia (dolua) 

ekartzen ditu banaketak maiz, batik bat seme-alabak badaude. 

Hainbat laguntza eta argibide lagun, eta fase guztiak ondo gaindituz gero, seme-

alabek eta gurasoek (edonoren moduan) beren bidea aurki dezakete eta modu onean 

igaro halako etapa latz batek sortu ohi dituen gorabeherak.   

 

 

 

Ariketak 

 

1. Irakurri liburuan agertzen den hurrengo zatia. Amets protagonistaren laguna 

da Mikel. Mikelek gurasoen banaketa kontatzen die lagunei. Lehenbizi aurkitu 

testuan (azpimarratu egin dezakezu, esate baterako) Mikelen ustez (eta haren 

esanetan) gurasoen banaketan okerrena zer izan den. Ondoren, talde handian, ahoz, 

hausnartu dezakezue guztien artean.  
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Egun batean —hasi zen kontatzen Mikel—, ama negarrez aurkitu nuen 

sukaldean. Disimulatu egin zuen, baina nik ikusi. Hurrengo egunean, logelan 

aurkitu nuen, berriro ezkutu-negarrean. Ez zidan kontatu nahi zer gertatzen 

zitzaion. 

Jakin-minez galdetu nion: 

—Eta aita? 

—Aita sekula baino ipurterreago zebilen. Zeharo muturturik. Beti izan zuen 

piper puntua, baina ez nirekin! Nirekin sekula ez… ordura arte. Egun haietan 

aitak ez zuen ematen nik ezagutzen nuen aita. Haserre edozein 

ñimiñokeriagatik eta etengabe. —Serio-serio begiratu zidan—. Muturra aldatu 

zitzaion: egundoko neke aurpegiarekin geratu zen.  

Amaren begi-zulo handiak gogoratu nituen. Haren argaltasuna. Eta aitaren 

malko gordeak. Oso urduri galdetu nion: 

—Eta? Zer gertatu zen gero? 

—Egun gutxitara, aitak etxetik alde egin zuen. Ez da itzuli. 

—Eta zuk? Zer egin zenuen zuk?  

—Ekaitza jasaten saiatu. Ordutik hona, astegunetan amarekin egoten naiz. 

Eta hilean hiru asteburutan, aitarekin. Beti biekin aparte. Ez dute elkar ikusi 

nahi. 

—Behin ere ez? 

—Behin ere ez. Eta okerrena ez da hori. Okerrena da biak gaizki esaka 

aritzen zaizkidala bata bestearengatik. —Mikeli tonua ilundu zitzaion—. 

Orain borrokan dabiltza. Etxeagatik borrokan, nire zaintza lortzeko 

borrokan… 

Mikel isildu egin zen. Nik bi kiloko korapiloa neukan sabelean. 

—Ondo al zaude, Amets? —galdetu zidan Erikak. 

Ezin izan nion erantzun. 

Lasterka alde egin nuen.  

 

(24-25. or.) 
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2. Memoria bisuala. Testuaren  hurrengo hitzak zatituta daude. Osatu egin behar 

dituzu.  

Erabili Orri birakaria egitura (ikusi 1. jardueran, ―Gaian sakontzeko‖ atalean). 

Ondoren, sartu taulan emotikonoak.  

 

 

    

 

GA-RR-NE-EZ  

Negarrez 
 

TU-MU-RIK-

TUR 

  

 

RI-SE-O 
 

 

 

KAN-O-RRO-

B 

  

KIN-JA-NE-Z-

MI 
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3. Emozioak identifikatzen. Jarri zutik eta irakasleak esandako ikonoaren aurpegia 

imitatu. Azaldu hitz batez zer emozio adierazten duen.  
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4. Hurrengo testu-zatian, Mikel protagonistakidea gurasoen banaketaz aritzen da. 

Pasartea irakurri eta gero, erantzun zintzo testuaren jarraian dauden bi galderei. 

 

 

 

Erikak bere sudur oreztatu txikia zimurtu zuen: 

—Ez al zenuen ba esan dibortziaturik zeudela? 

—Bai, bai. Baina behin esan nahi dut. Behin biak elkartzea lortu nuen. 

—Behin… bakarrik? —galdetu nion nik. 

Mikelek gerrian jarri zituen eskuak eta kopeta belztearena egin zuen, begi-

bistako zerbait ulertzen ez zuten ume-moko batzuk bagina bezala. 

—Behin asko izan zen orduan! Asteak zeramatzaten elkar ikusi nahi izan 

gabe, aizue. Kontatzea nahi duzue, edo ez? 

Erikak eta biok baietz. 

—Ba orduan —jarraitu zuen Mikelek—, hitz eman behar didazue inori 

kontatuko ez diozuela. 

Erikak eta biok berriz ere baietz. 

—Gezur txiki bat antolatu behar izan nuen —azaldu zigun Mikelek—. 

Baina balio izan zuen. 

Ni ez nintzen gezurraren laguna. Sekula ez naiz izan. Baina aita eta ama 

bereizita egon zitezkeela pentsatze hutsak barrenak jaten zizkidan.  

 

(44. or.) 

 

 

-Zerk jaten zizkion barrenak protagonistari?  

 

 

-Zure ustez, zerk jaten dizkizu/jango lizkizuke barrenak, seme/alaba moduan, 

dibortzio batean?  
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5. Dibortzioari buruzko eztabaida-saioa.  
 

Hitz egin dezagun dibortzioari buruz. Taldeka bildu eta komentatu hurrengo 

baieztapenak egia ala gezurra diren, zuen ustez: gero talde handian hausnartu, 

irakaslearen laguntzarekin. 

 Eg. Gez. 

Bikotearen sentimenduak denboraz alda daitezke.   

Banaketaren osteko mina bizi behar da, gainditu ahal izateko.   

Askotan, dibortzioaren ostean, gurasoak, edo seme-alabak, 

errudun senti daitezke. 

  

Senideak edo aitona-amonak laguntza handia izan daitezke.   

Ume txikiei banaketa ezkutatu egin behar zaie.   

Oraindik hitz egiten ez duten umeei, denik eta errazen, baina 

banaketa azaldu behar zaie. 

  

Gurasoen artean komunikazioa badago, umeek hobeto egingo 

diote aurre egoerari. 

  

Zenbat eta txikiagoak, orduan eta gutxiago sufritzen dute umeek.    

Banatzen direnean, gurasoek beti babesten dituzte gehiegi seme-

alabak. 

  

Guraso batek bestearen aurka seme-alabak erabiltzean,  mina 

egiteko aukera handitzen da umea txikia denean. 

  

Zenbat eta malguagoa izan gurasoen arteko harremana, orduan 

eta zailagoa izango da umearentzat. 

  

Ume batek ez luke amaren edo aitaren artean aukeratu beharko.   

Egoera onean egiten bada, banaketak ez du umea zertan 

traumatizatu. 

  

Gurasoetako batek banaketa onartzen ez badu, umeak nekez 

onartuko du. 

  

Guraso banatu batek bikotekidea berriro izateak arazoak 

ekartzen ditu beti. 
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6. Jarraian, dibortzioaren gaia egoki azaltzen duten bi ipuin zoragarriren pasarteak 

daude. Hurrengo pasartean, azaldu zer ulertarazi nahi duten idazleek ispiluaren eta 

loroaren istorioaren bitartez.  

 

 

 

 
 

Betaría Zacarías eta Luis Amavisca, (2017).  Ispilua amaren etxean / Ispilua aitaren 

etxean (El espejo en la casa de mamá / El espejo en la casa de papá) . NubeOcho. 

 

Liburu hau bi aldetatik irakur daiteke. Ume batek kontatzen du nola bizi den 

amaren etxean eta nola aitaren etxean. 

Irakurri testu-zatitxo hau: 

 

—Orain bi etxe ditut: aitarena eta amarena. Baina bai aitaren etxeko logelan, bai 

amarenean ere, gauza bera dago: ispilu handi bat. 

Aitak eta amak izugarri maite naute. Haiek badakite zerbait magikoa partekatzen 

dutela. 
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Miren Agur Meabe,  (2003). Etxe bitan bizi naiz. Eta zer? Elkar. 

 

Gaur egun gero eta ume gehiago bizi dira bi etxetan, gurasoak bereizi direlako. 

Ipuin honetan, bi etxetan bizi den ume baten istorioa 

kontatzen du Miren Agur Meabek.  

 

Hona hemen pasarte bat: 

 

—Hauxe da ulertzen ez dudana: zergatik aldendu dira, 

hain lagunak badira? 

Psikologoak adibide erraza jarri zidan: 

—Demagun loro bat duzula kaiolan. Halako batean, ez 

du piparik jan nahi, hagatxoari jolasteari utzi dio eta 

motel-motel begiratzen dizu. Albaitariak esan dizu modu 

bakarra dagoela loroa sendatzeko: oihanera bidaltzea, 

bertan baitago bizitzeko derrigorrezkoa duen fruitu bat. 

Aukera egin behar duzu: loroa zure ondoan eduki, triste 

eta gaixorik, ala zeugandik urrun, baina pozik eta 

osasuntsu. Zer egingo zenuke? 

 

 

Erantzunak:  

-Ispilua bi etxeetan egoteak umearen errealitatea islatzen du, umea bi gurasoen isla 

delako. 

-Loroaren istorioaren bitartez ulertarazten da, batzuetan, maite izan dugun pertsona 

bat atzean utzi behar dugula zoriontsu izateko. 
 
  



Amets ameslari, amaren barruko laguna: ikaslearen liburua 

 
42 

 

 

 

 

7. Gamifikazio-ariketa 

 

Amets eta Horitxo eztabaidan egon dira. Horitxo okerrago 

dago, eta Amets, berriz, bereziki sentibera, ez duelako Horitxoren 

gaixotasuna onartzen.  

Askotan ez gara ados jartzen ingurukoekin, biziki saiatu arren. Horrelakoetan, 

garrantzitsuena elkar errespetatzea da. 

 

Hegoak ebaki banizkio. Polirritmia 

 

Polirritmian, nork bere erritmoa du, baina askotariko erritmo horiek melodia bat 

osatzen dute. 

Ariketa honetan, iralaratan banatu, irakaslearen laguntzarekin. Ilara bakoitzaren 

ikaskideek segida bana interpretatuko duzue ahotsez eta zoruan kolpeka 

(oinetakoekin),  hurrengo marrazkiaren arabera.  

Partaide guztiak batera hasiko dira silabaka. Ikusi adibideak ―Gaian sakontzeko‖ 

atalean. 

Emaitza taldeko melodia ederra izango da. 
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1. 
         

    

HE GO AK E BA KI BA NIZ KI O 
Zapata

kada 

Zapata

kada 

Zapata

kada 

Zapata

kada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
             

 
             

 
             

2. 
  

  

         HE GO AK 
Zapata

kada 

Zapata

kada E BA KI BA NIZ KI O 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  

 
             

 
             

 
             

 
             3. 
             HE GO AK E BA A KI I BA A NIZ KI O 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

 
             

 
             

 
             4. 
             HE GO A A AK E BA KI I I BA NIZ KI O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Ariketa ondo egin bada, amets-taupada 1  lortuko da gamifikazio-ariketan, 

Ametsi bizitzaren hari garrantzitsuenak nolakoak diren irakatsi ahal izateko. 

Eta 3. jarduera honetako 7 ariketa eginez gero, 7 amets-taupada taldearentzat.  

 
Zorionak! 

Zerbait amaituz gero utziz gero, lasai. Irakasleak azalduko du nola berreskuratu 

amets-taupaden poltsarekin. 
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Gaian sakontzeko 

 
 

Polirritmia 

 

Esteka:  
 

Polirritmia adibide txiki bat, Itxaro Bordarekin (Fernando Morillok grabatua). 

 
 

 

Polirritmia modu sinplean zer den ulertzeko, hona hemen beste adibide argigarri bat 

hurrengo bideo honetan:  

 

Advanced Rhythm Lesson 2 Teaser- Jathis (Polyrhythmic ratios) 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8xzKcYB0-rc
https://www.youtube.com/watch?v=kSjLh5K8MKY
https://www.youtube.com/watch?v=8xzKcYB0-rc
https://www.youtube.com/watch?v=kSjLh5K8MKY
https://www.youtube.com/watch?v=8xzKcYB0-rc
https://www.youtube.com/watch?v=kSjLh5K8MKY
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Emozioen garrantziaz 

 
Liburu honetatik moldatua: Bargh John, (2017). Before you know it: the unconscious reasons 

we do what we do. Cornerstone Digital. 

 

 

Emozioa eta lankidetza 
 

Nondik datozkigu emozioak? Irauten lagundu diguten jokabide ebolutiboak dira. 

Nahi gabe sortzen zaizkigu geure baitan 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).  

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

Darwinen ustez, gure emozioak eboluzionatzeko arrazoia izan zen segurtasunaren, 

eritasunaren eta abarren inguruko informazio baliagarria komunikatzen laguntzea. 

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

 

 

Emozioak identifikatzen 
 

Liburu honetatik moldatua: Zenbait egile, (urte ezezaguna). 

Seminario de liderazgo y negociación. Universidad de Atlacomulco.  

 

Hainbat eta hainbat pertsonari nekeza suertatzen zaie adimen emozionala 

garatzea, eta emozioak nola identifikatu ikasi nahi dute. Ongi garatutako gizakiak 

amorrua, tristura, pena… bereizten jakin behar ditu. Horrela ez bada, gaizki-ulertuak 

sor daitezke etengabe.  

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

ikusten dutenei. Edota iruzkin baten aurrean haserretzen direnei, mezuaren nondik 

norakoa ez dutenean ongi ulertu, emozioa ongi identifikatzen jakin ez dutelako. 

Ziurrenik, inoiz gertatu zaizu norbaitek zerbait inuzentea esatea, eta hala ere zuk 

intentzio 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 ustez horrela izan da, agian ez dakizulako emozioak 

identifikatzen. Adi egon behar duzu. Bestela, gaizki-ulertuak izango dituzu emozioak 
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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 egin 

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 da zeure errendimendurik 

handiena lortzea. 

 

 

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.  

Ikus ditzagun emozioak 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, adostasunik ez bada, hitz egiten 

den edozer. 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.  

Saltoki handi batean bazaude, adibidez, eta 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.  
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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 norbaitengan topatzen badituzu, 

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 aldatzeko edo 

pertsona baten erabakian eragiteko. Tristezia faltsuaren edo antzeztuaren ezaugarri 

nagusia, beste edozer emozioaren antzezpenean gertatzen den moduan, gain-

antzezpena ohi da. Esajerazioa.  

Tristezia oso esajeratua denean, adi: edo benetan egoerak horretara garamatza 

(esate baterako,  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 ere irekia da, aktiboa, bizkorra. Aurrean duzun hori pertsona aktiboa eta 

sinpatikoa bada, adeitsua, zoriontsu dagoen seinale. Ahal dela, ez zapuztu haren 

zoriontasuna.  

 

 

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. 
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Oroitu: norbaitek egiten duzuna zuzentzen badizu, edo esaten badizu ez duzula 

ongi egiten, ez du esan nahi huts egin diozunik. Informatu soilik egin zaitu. Ez 

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

haserre-puntu batekin. Zure esku dago informazioaren kalitatea neurtzea. Ez da gauza 

bera zure nagusiak esatea egin beharrekoak arinago egiteko (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 behar duzu. 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 edozer 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 sor daitezke, 

interpretazio okerrek gaizki-ulertuak sortzen baitituzte behin eta berriz. Asko, noski, 

asmatuak direlako. 

 

Emozioak identifikatzeko argi izan behar duzu besteen 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 batere okerrik ez den lekuan. Emozioak identifikatzeko lehenengo urratsa 

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

emozioak asmatzen, 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 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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4. JARDUERA. MINBIZIA 
 

 

 

 

 

―Minbizia‖ hitza ahoskatzea kostatzen zaigu, batez ere 

gertu sumatzen dugunean. Mehatxua, beldurra, 

ezjakintasuna… Askotariko emozio nahasgarriak pilatzen 

zaizkigu barruan.  

Jarduera honetan ikusiko dugu zenbaterainoko 

sufrimendua eragiten duen minbiziak, baina baita zer 

ausartak diren gaixotasuna pairatu duten hainbat lagun ere, 

umeak barne. 

Guztiok ikasi beharko genuke haiengandik. 

 

 

 

 

 

Ariketak 

 

1. Ikusi hurrengo bideoa birritan. Bideoan, minbizia duten umeen gurasoak 

mintzatuko dira, seme-alaben gaixotasunaz. 

Orri birakaria egitura erabili beharko duzu (ikusi 1. jardueraren ―Gaian 

sakontzeko‖ atalean), zehazteko hurrengo taulako hitzek zeri egiten dioten 

erreferentzia. 

 

Bideoa ikusteko esteka honako hauxe da:  

 

https://www.eitb.eus/eu/bideoak/osoa/1001699/bideoa-eitb-maratoia-gurasoentzat-

ere-amesgaiztoa-da-minbizia/ 

 

  

https://www.eitb.eus/eu/bideoak/osoa/1001699/bideoa-eitb-maratoia-gurasoentzat-ere-amesgaiztoa-da-minbizia/
https://www.eitb.eus/eu/bideoak/osoa/1001699/bideoa-eitb-maratoia-gurasoentzat-ere-amesgaiztoa-da-minbizia/
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Eta taula hauxe da:  

 

Luzea, 

gogorra 

Mundua jausi Hankaz gora Tentsioa Ezjakina Mina Ezinezkoa 

Enaitzen 

gaixotasuna. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

2. Azken urteotan minbizia hizpide duen gazteentzako 

eleberri batek sona handia lortu du mundu osoan (2014ko 

irailean argitaratu zen). Hauxe da liburua:  

 

Green, John, (2014). The Fault in Our Stars (Gure 

izarren akatsa). Penguin. 

 

Izenburu bereko filma ere badu, liburuan oinarritua: 

The Fault in Our Stars (2014), Josh Boone-k zuzendua.  

  

  

https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Green&action=edit&redlink=1
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Liburuaren sinopsia 
 

Biriketako minbizia duen 16 urteko nerabe baten istorioa kontatzen da. Neskak 

Hazel Grace Lancaster du izena. Protagonistaren gurasoek laguntza-talde batera 

joatera behartzen dute Hazel. Han, Augustus Waters ezagutuko du, hanka bat 

anputatu aurretik saskibaloian aritzen zen mutila.  

 
Ikusi eleberriaren istorioarekin grabatu zuten filmaren trailerra.  

 

Trailerra ikusteko esteka: The fault is in our stars  

 

Ondoren, asmatu, zenbait lerrotan, trailerrean oinarritutako argumentu bat. 

Liburuaren sipnosia erabil dezakezue horretarako, gero zer gerta daitekeen 

imajinatzeko. 

 

 

Idatzi argumentua:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

  

https://youtu.be/u0lK-77FqZ0
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3. Pirritx eta Porrotx pailazoek Eskerrik asko! diska eta liburuxka aurkeztu 

zituzten 2007an.  

Proiektu hartan, ASPANOVAS elkartearekin elkarlanean aritu ziren, haurrei 

minbizia eta minbiziaren eraginak bestelako modu batez azaltzeko. Horrela, 

Marimototsen gaixotasunaren bizipena era naturalean eta itxaropentsuan aurkeztu 

zuten pailazoek. 

Entzun diskaren lehenengo kanta: 

 

 
 

Kanta entzuteko esteka:  

Bi izar- ESKERRIK ASKO (Pirritx eta Porrotx) 

 

Entzun bitartean, bete falta diren hitzak:  

 

Bonbilla txuriak kalean 

Eguberritan zen 

egutegian egun bat 

gorriz bilduta genuen. 

 

Gorriz gure sudurrak ere 

une …….. gaixorik ziren umeei 

…….. banatzeko 

zu ospitalean ilerik ez buruan 

botika zundatik zainera 

ama …….. 

https://youtu.be/BaUYti9kGf0
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bi ….. begian 

ezpainetan ……. 

pirata txiki bat 

………. nahian. 

 

……….. eman zuri 

bueltan jaso 

gaixo zinen baina zinen 

……. ene pailazo 

bi izar begira… 

 

 

Estrategia Bisuala 

 

Aurkitu hurrengo letra-zopan abestiaren hitz-gakoak.  

8 hitz dira guztira. 

Oharra: hitz guztiak ederrak dira.  

 

 

Y H U R K A O L Z O S 

A M N Q A V N A I N E 

I O T U H Z W U K D N 

G J X E T N I X N O D 

E C W O S U E U Ñ A A 

X C G E G T K M B N T 

L N U S A T I A L A U 
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4. Gamifikazio-ariketa 

 

Ametsek ez du onartzen Horitxo oso gaixorik 

dagoenik. Saiatu ulertarazten gaixoari laguntzeko modurik 

onena gertatzen zaiguna onartzea dela. 

 

Onartzen dut “inpro-dinamika” 

 

Jokoaren helburua energia berezia sortzea da, konfiantza-giroa. Ikaskide guztiek 

txandaka ―onartu‖ beharko duzue zerbait, eta, bitartean, gainerakoak ―leloak‖ 

errepikatzen saiatuko dira laguntzeko. Saiatu ―leloak‖ era adierazkorrean esaten. 

Hobeto helduko dira mezua eta ―energia‖. 

 

Jarri 4-5eko taldeetan, ilaran.  

Adibide gisa, 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. 

Ikaskide guztiek batera: ―Onartuta!‖ esango dute. 

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, 

pixkanaka, ikaskide guztiek onartuko dute zerbait. Era horretan jarraitu behar da, 

guztiek zerbait onartu arte.  

 

Hona adibidea, zehazkiago (4 lagun ilaran jarrita): 

 

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!‖.  
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Gero, posizioak aldatuko dira. 4. ikaslea lehena izango da orduan, 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. Esate baterako, 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. 

Gidariak nahi beste izan daitezke bertsioak! 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, erantzun galderak:  

 

- 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? 

 

 

 

 

Ariketa ondo egin bada, amets-taupada 1  lortuko da gamifikazio-ariketan, 

Ametsi bizitzaren hari garrantzitsuenak nolakoak diren irakatsi ahal izateko. 

Eta 4. jarduera honetako 4 ariketa eginez gero, 4 amets-taupada taldearentzat.  

 

 
Zorionak! 

Zerbait amaituz gero utziz gero, lasai. Irakasleak azalduko du nola berreskuratu 

amets-taupaden poltsarekin. 
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Gaian sakontzeko 

1-2-4 dinamika. Ikasketa kooperatiboa 
 

1-2-4 dinamikak aukera aparta eskaintzen du jakiteko zenbateraino ulertu diren 

teorian jadanik jorratutako lanak. Errepasorako bikaina izan daiteke.  

 

Dinamikak zenbait aldaera ditu, beharren araberakoak. Hauexek izan daitezke 

pauso nagusiak, edozer 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 edo zer erantzun ez dakiela geratuz gero, 

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 beharko da informazio-multzorik egokiena zein den.  

- Azken denbora-tartean, guztiek hitz egingo dutela bultzatzeko, bi bikoteen 

kideak txandaka arituko dira, beste bikoteko kideei egindakoa azaltzeko.  

- Saihestu behar da norbaitek bere erantzuna inposatzea, edo besteek besterik 

gabe onartzea kideren baten erantzuna. 
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Nekane Agirre-ri egindako elkarrizketa 

Esan beharreko hitzak aingura direnean ezpainetan 
(Berria-tik moldatua) 

 

 
Nekane Agirrek 33 urte zituen minbizia zuela esan ziotenean; 35 ditu orain. ―Amets ameslari. 

Amaren barruko laguna‖ libururako bere testigantza kontatu du, eta 

aitortu du usu zaila dela eritasunaz hitz egitea. Minbera. 

 

2014-10-19 / A. Iraola  

 

Ondo gogoan du Nekane Agirrek (1979, Azpeitia, 

Gipuzkoa) bularreko minbizia zuela esan zioten eguna. 

«Erantzuna jasotzeko, senarrarekin joan nintzen 

medikuarenera. Ama-eta ere prestatuak nituen». 33 urte 

zituen orduan, eta etxean bi ume txiki. «Bikiak ditut; bi 

urte zituzten orduan». Argi mintzo da orain eritasunari 

buruz, baina usu hitzak ezpainetan aingura egin 

zitzaizkiola aitortu du. 

«Pentsatzen nuen hil egingo nintzela». Bular bat 

erauzi egin behar izan zioten. Ebakuntza aurreko egunez du oroitzapenik latzena. 

«Gogorra zen pentsatzea hor, bularrean, zerbait txarra neukala». Ordutik, baretu da 

bere mintzoa. Asteon Gaumin argitaletxeak Amets ameslari. Amaren barruko laguna 

liburua argitaratu du, Fernando Morillok idatzia, eta libururako bere esperientzia 

kontatu zion idazleari. Lasaiago, gogoeta eginda. «Zaplazteko bat» izan zela dio, 

baina eritasunak beste era batean bizitzen irakatsi diola. «Orain hobeto bizi naizela 

konturatzen naiz». 

Liburuak 10 bat urteko mutiko baten begietan islatzen du eritasuna; ama gaixo 

du, eta hori barneratzeko prozesua ez da samurra. Sarri ikusi du prozesu hori bera 

hainbat familiaren begietan Marisa Alianak (1964, Donostia). Psikologoa da, eta 

bularreko minbizidunak hartzen dituen Katxalin elkartean dihardu. «Askotan, 

gurasoek deus ez kontatzera jotzen dute: ezkutatzera». Baina argi du hori ez dela 

bidea: «Beti egia esatearen aldekoak gara gu. Betiere, ume bakoitzaren adinaren 

arabera, ulertuko duen modu batean. Eta, ume txikienen kasuan, argi utzi behar zaie 

ez direla bakarrik geratuko; pentsatuta dagoela ama gaixorik dagoen bitartean nork 

eta nola zainduko dituen. Kezka eragiten die horrek». Baina argi hitz egin behar zaie 

gaitzaz: «Zer izen duen esan behar zaie, eta nondik datorren». 
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Horretarako aparteko arazorik ez zuela izan dio Nekane Agirrek. Umeak txikiak 

ziren, baina argi zuen kontatu egin behar ziela. Negarra begietatik urruntzea, huraxe 

izan zen, une hartan, lanik zailena. Aldiz, lagun eta gertukoei kontatzea zailagoa izan 

zela dio. «Ez nuen nahi kanpotik jakiterik, baina izugarri kostatu zitzaidan 

gaixotasunaren berri ematea... Jendeari kontatzen nion, eta geratzen zen halako 

aurpegi batekin!». Beldurra ikusten zuen jendearen aurpegietan; nahigabea. Ez zen 

erraza segitzea. 

Katxalin elkartearen bidez babesa jaso zuela dio. Bere adin tarteko beste hainbat 

emakumerekin mintzatzea ere abaro garrantzitsua izan zela dio. «Oso eroso sentitzen 

ginen elkarrekin». 

Nerabeen beldurrak 

Seme-alaba nerabeak daudenetan, haiei ere informazioa garden eman behar zaiela 

dio Alianak, engainurako bideak antzuak direla. «Horiek ja badakite zeri buruz ari 

zaren hitz egiten, eta berehala aurkitu dezakete informazioa nahi badute, Interneten 

edo. Horregatik, oso garrantzitsua da egia osoa esatea, beti egia esatea». 

10-11 urte bitarteko umeekin, berriz, bada kontuan hartu behar izaten den gai bat: 

«Erruarena». Zenbaitetan, pentsatzen dute gaitzaren eragile izan direla berek; gaizki 

portatu direlako, edo amari zerbait desegokia esan diotelako. «Argi esplikatu behar 

zaie, ordea, gaixotasun bat dela, eta inork ere ez duela horren errurik». Eta galdera 

zailak egongo direla ere buruan izan behar dute beti helduek. «Akaso galdetuko dute 

egun batean zer gertatuko den ama hiltzen bada. Horretarako ere prest egon behar 

da». 
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2. zatia.  

Integrazioa 
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5. JARDUERA. ELKARTASUNA 

 
 

Gaixotasunaren (edo edozer galeraren) aurrean, maite ditugunak babestea 

ateratzen zaigu barru-barrutik, askotan haiei berri txarrak ezkutatzeraino ere.  

Sufrimendutik babestu nahi ditugu, berez, baina ez gara konturatzen gaixoari 

laguntzea dela guztiontzat ondo sentitzeko era bakarra. Amaren gaixotasunaren berri 

izan zuenean, Amets protagonista beldurtu egin zen. Ausart jokatu zuen, ordea, eta 

berehala jarri zen martxan etxekoei laguntzeko. 

 

 

Ariketak 

 

1. Sarritan ikusten edo onartzen zaila bada ere, galera bakoitzean beti irabazten 

dugu zerbait.  

Azpimarratu, hurrengo testu-zatian, sentimenduak edo animo-egoerak adierazten 

dituzten hitzak. Gero, hitz bakoitza emotikono bati lotuko diozue. 

 

Amak denbora apur bat hartu zuen erantzuteko: 

—Gonbidatu gabeko lagun bat dut barruan, bularrean. Minbizia izena du.  

Arnasarik gabe geratu nintzen une batez. Zenbait gauza ulertzen hasi 

nintzen. Ustezko dibortzioa ez zen orduan dibortzioa, niri estali nahian 

sorturiko gaizki-ulertua baizik. Zergatik esan zidaten gezurra? 

—Egia esan egin behar zenidaten! —oihukatu nion. 

Aitaren zotina entzun nuen. Gelaren txoko batean zegoen, negarra ezkutatu 

nahian. Minbizia hitz potoloa zen. Ulertzen nuen aitaren malko-sorta. 

Ulertuko ez nuen ba. Neu ere hastear nengoen. Baina ez. Ezin nuen. Amagatik 

ezin nuen negarrik egin. 

—Ez egin negarrik, aita —esan nion—. Sendatzen lagundu behar diogu. 
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Amak irribarre egin zidan eta ni munduko mutikorik indartsuena sentitu 

nintzen. 

(57-58. or.) 

                                                    *** 

 

 Aiora ondoan jarri zitzaidan. 

—Aspaldian ez dugu hitz egin, Amets. Zer moduz? 

Sentitzen nuena ez zen gozoa. Ez nuen hura sentitu nahi. Sentitu nahi nuena 

ezartzen ahalegindu nintzen sentipen beltzari. 

—Ondo baino ezin dut egon —esan nion andereñoari. 

—Zer esan nahi duzu horrekin? 

Oso ondo pentsatu nituen hitzak, eta etenik gabe azaldu nion. Azken batean, 

minuturo ari zitzaizkidan inguruan bueltaka: 

—Bide bat dugu egiteko etxean. Eta ematen du batzuek uste dutela bidea 

itxita dela. Baina nik mendira joatea maite dut, eta badakit ez dela bide itxirik. 

Orain ibili egin behar dut, eta ez geratu. Hori da bidea ez amaitzeko modua. 

Amari eta aitari eskutik helduta. 

(61-62. or.) 

 

 

                                                  ***  

—Ni zurekin noa, ama —esan nion, erabakitasun osoz. 

Amak hatz erakuslea altxatu zuen. 

—Ezta pentsatu ere, Amets. Eskolara joan behar duzu. 

—Dena pentsatuta dago. 

Amak bihurri begiratu zidan: 

—Dena pentsatuta dago? Zer dago pentsatuta? 

—Lagunek beren oharrak utziko dizkidate, eta nik arratsaldean ikasiko dut. 

Aiorak ere lagunduko didala esan dit, ulertzen ez dudana azaltzen. 

Azkenean, onartu egin zidan. Onartu egin behar izan zidan                             

(63-64. or.) 
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Jarri emotikono bakoitzari sentimenduei loturiko hitzak: 
 

Arnasarik gabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alfabody dinamika.  
 

 

Gorputzaren bidez ere adieraz dezakegu elkartasuna. Goiko irudian, esate 

baterako, ―S‖ hizkia dago, bi lagunek osatua. 

Hasteko, hizkiak ―marraztu‖ ditzakezue hurrengo orrian azaltzen diren irudiez 

lagundurik.  
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Hizkiak egiteko adibideak:  

 

 
 

Gero, gelakideen kopuruaren arabera, hainbat mezu idatzi ditzakezue. Esate 

baterako, MUXUA hitza zoruan idazteko, 13 lagun beharko lirateke:   

 

―M‖ hizkirako, 3 lagun.  

―U‖ hizkirako, 2 lagun. 

―X‖ hizkirako, 2 lagun. 

―U‖ hizkirako, 2 lagun. 

―A‖ hizkirako, 3 lagun. 

 

 LAZTANA hitzerako, berriz, 19 lagun beharko lirateke.  

 

Ikasle batzuek zuzendariaren lana egingo duzue, ariketak koordinazioa eskatzen 

baitu.  

 

Entzun Back on track kanta, ariketa egin bitartean.  

 

Hona hemen esteka: DJVI - Back On Track. 
 

 

 

 

3. Besarkagramak.  
 

Imitatu ondorengo ―hartz-besarkada‖ hauek: 

 
 

 

 

https://youtu.be/N9vDTYZpqXM
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4. Gamifikazio-ariketa 

 

Amets hasi da jadanik apur bat onartzen Horitxoren 

gaixotasuna.  

 

Lagunen besarkaden eta mimoen garrantzia 

azpimarratuko diozu Ametsi, horixe baita panpinari 

laguntzeko erarik onena. Batzuetan, hitzak ez dira beharrezkoak. 

 

 

 

Somatogramak 

 

 

Ariketa honetan, gorputza eta keinuak erabiliko dituzu komunikatzeko. Taldeka, 

eta soilik musikaren  laguntzaz, irakasleak arbelean jarritako irudiak imitatu beharko 

dituzue.  

Gogoratu: EZIN DA HITZ EGIN! Helburua da ez-hitzezko komunikazioa 

taldean sustatzea.  
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Ariketa ondo egin bada, amets-taupada 1  lortuko da gamifikazio-ariketan, 

Ametsi bizitzaren hari garrantzitsuenak nolakoak diren irakatsi ahal izateko. 

 

Eta 5. jarduera honetako 4 ariketa eginez gero, 4 amets-taupada taldearentzat.  

 
Zorionak! 

Zerbait amaituz gero utziz gero, lasai. Irakasleak azalduko du nola berreskuratu 

amets-taupaden poltsarekin. 
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Gaian sakontzeko 
 

 

Zenbat denbora iraun behar du besarkada batek? 
 

Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2012). Una mochila para el universo. 

Destino. 
 

Besarkada on batek sei segundo iraun behar du gutxienez, burmuinean dagokion 

prozesu kimikoa sendotu ahal izateko. Pertsonen gorputz osoa besarka daiteke, aurrez 

aurre edo alboka soilik. Besarkadak beldurrik ez dagoela jakinarazten du; beraz, 

jarrera garrantzitsua da. Besarkatu aurretik elkar begiratu eta konektatu egin behar da. 

Eta, noski, inoiz ez besarkatu besarkadarik jaso nahi ez duen norbait… 

Emoziorik gabe konektatzea konektaturik ez egotea bezala da. Besarkadak ondo 

sentiarazten gaitu, bakardadea arintzen du, beldurra gainditzen laguntzen du… Eta ez 

da ahaztu behar astiroago zahartzen direla besarkatzen duten pertsonak. Etxean, 

autoan, kalean, lagun batekin, seme-alabekin, gurasoekin, aiton-amonekin, 

bizilagunekin… Gogoratu egunero benetako besarkada bat hartzea/ematea (gutxienez 

sei segundokoa) terapia bikaina dela guztiontzat.  
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3. zatia. Eraldaketa 
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6. JARDUERA. NI BERRIA 

 
 

Guztiok ez dugu berdin jokatzen galera baten aurrean. Kasu guztietan, ordea, 

derrigorreko geltokia da dolua. Hau da, egoera berrira egokitu beharko dugu nahitaez. 

Eta galeretatik hazkundea dator. Doluaren amaieran ez gara pertsona bera izango. 

Indartsuago aterako gara. Tximeleta bihurtu den harra izango gara. 

 

Ariketak 
 

1. Irakurri beheko testu-zatia. Ametsen amaren hitzak dira.  

Gaixotasunari beldurra dion arren, Ametsen ama askoz zoriontsuagoa da semeak 

bera gaixo dagoela jakiten duenean.  

Azpimarratu amaren eraldaketa adierazten duten esaldiak. 
 

 

 

—Asko eskertu behar dizuet zuri eta aitari —esan zidan amak—. Orain, 

berriro, eternoa sentitzen naiz. Eternoa, une txiki bakoitza nirea dela sentitu, 

ikusi, benetan ulertu dudalako. Une guztiak dira nireak! Lehen zoriontsua 

nintzen. Edo hori uste nuen. Gero, beldurraren atzaparrak heldu zidanean, 

belztasunak hartu ninduen. Azken asteotan, ordea, argia piztu didazue. Argi 

zoragarria. Eta emaitza onak jaso aurretik ere, inoiz baino biziago sentitu naiz. 

Segundo bakoitzean. Zuen irribarre bakoitzean. Eta orain badakit, gertatzen 

dena gertatzen dela, hemen nagoela eta zoriontsua naizela, eta beti izango 

naizela. Zuekin. 

Buruan neukana baino ezin nion esan: 

—Munduko emakumerik ederrena zara, ama.  

(83. or.) 
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2. Doluaren faseak.  

 

Argi dago guztiok ez dugula modu berean 

sentitzen. Edonola ere, hurrengo eskemak balio 

diezaguke dolu-prozesua zein izan daitekeen ikusteko. 

Doluaren faseak  irakurri eta gero, kokatu haien jarraian dagoen taulan dolu-fase 

bakoitzari dagozkion liburuaren uneak (gogoratzen dituzuenak). 

Zure ustez, berdinak dira Ametsen dolua eta aitarena?  

 

 

1. fasea: txokea eta-trauma 
 

Oraindik ez duzu sinesten. Amesgaizto batean bezala sentitzen zara. Esnatzean, 

hori ez zaizula gertatzen pentsatzen duzu oraindik. Kolpeak zorabiaturik eta nahasia 

zauzka. 

 

2. fasea: babesa eta ukazioa 
 

Denbora pasatu da eta ez duzu ulertzen zergatik gertatu zaizun zuri. Nola da 

posible? Guztien kontra zaude. Errudunak topatzen saiatzen zara. Konponbideren bat 

izan behar da nonbait. 
 

3. fasea: integrazioa eta konexioa 
 

Pixkanaka, bazoaz gertatutakoarekin konektatzen. Etorkizunean zer egingo duzun 

pentsatzen hasiko zara. Iraganari nostalgiaz begiratzen diozu, eta bizitza berriari 

beldurrarekin begiratzen diozu. 
 

4. fasea: haztea eta eraldatzea 
 

Gertatu zaizunak bizitza beste era batean ikusarazi dizu. Besteon hutsune eta 

gabeziekin enpatikoagoa zara eta ez duzu hainbeste epaitzen. Zure inguruko  

pertsonak estimatzen dituzu. Energia duzu, eta bizitza berria hasi nahi duzu. 
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Talka 
 

 

Ukazioa 

 

 

Integrazioa 

 

 

Haztea eta eraldatzea 
 

 

 

 

Inoiz hilko ez bagina bezala bizi ohi  gara. 

Badirudi gizarte honetan  heriotza porrota dela, guztiok horretatik pasa behar 

dugun arren. Hitz egin dezagun heriotzaz. 

 

4. Ikusi The fault in our stars filmaren azken eszena.   

 

Hauxe da esteka: The fault in our stars 
 

Gogoratu aurreko jarduera batean argumentua idatzi zenuela. Jarraian dagoen 

lauki gorrixkan eskutitz bat dago: Gus izeneko protagonistak idatzi du, Hazel laguna 

agurtu ahal izateko. Gusek Hazelen eta bien beste lagun bati bidaltzen dio gutuna, 

hark Hazeli emateko, bera hiltzen denean.  

 

https://youtu.be/yC9t5lEF5EQ
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Gutunaren itzulpena (bideotik moldatua):  

 

 

Van Houten jauna, mesede bat eskatu behar dizut.  

Pertsona ona naiz, baina ez dut ondo idazten.  

Zu, aldiz, pertsona txarra baina idazle ona zara.  

Hortaz, talde ona osatzen dugu.  

 

Ez dizut mesederik eskatu nahi,  

baina denborarik baduzu, eta ikusi dudanez, gehiegi duzu,  

mesedez zuzendu hau.  

Hazel agurtzeko gutuna da.  

Zerbait idazteko eskatu zidan. Estilo apur bat behar dut, ordea.  

 

Guztiok nahi dugu gogoratu gaitzatela, baina Hazel ezberdina da.  

Hazelek egia daki.  

Ez zuen mila mireslerik nahi, bat baino ez.  

Eta izan izan zuen.  

 

Agian ez nuen denbora luze maitatu, baina bai biziki.  

Ez da hori gehienok jasotzen duguna baino askoz gehiago? 
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Hazelek krisialdi bat izan zuenean, nik  banekien hiltzen ari nintzela. 

Baina ez nion ezer esan nahi.  

Zaintza intentsiboko unitatean nengoen,  

eta 10 minutuz egon nintzen, erizainek bota ninduten arte.  

 

Haren begiak itxita zeuden, birikak hodiz 

beteta. 

Eskuak, ordea, bere-bereak zituen.  

Bero zeuden eta atzazalak margotuta zituen.  

 

Eskuak hartu nizkion eta gurik gabeko 

mundua imajinatu nuen. 

Eta zer hutsik egongo litzatekeen  mundu hori.  

 

Eta hain zen ederra, ez ninduen nekatzen hari begira egoteak.  

 

Ez kezkatu Hazel zu baino azkarragoa bada, 

zeren bada zu baino azkarragoa.  

Hazel jostagarria da, baina gaiztoa izan gabe.  

 

Maite dut.  

Ene jainkoa, MAITE DUT! 

Hura maitatzeko zortea dut, Van Houten! 

 

Mundu honetan ezin duzu aukeratu min egingo dizuten,  

baina bai nork zaurituko zaituen.  

Nik ondo aukeratu dut.  

Espero dut Hazel ni aukeratu izanaz poztea.  

Ados, Hazel Grace? 

 

Gus 
 

 

 

Taldeka jarrita, esan zuen ustez egia edo gezurra diren ondorengo taulan azaltzen 

diren adierazpenak.  

Ondoren, komentatu emaitzak, talde handian.  
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Egia 
 

Gezurra 

Hobe da, joaten garenean, maite ditugunok agurtzea.   

Pertsona bat hiltzen denean, hobe da lehenbailehen ahaztea.   

Maitasuna egon bada, hil den pertsona beti egongo da gure 

bihotzean. 

  

Hobe da ez maitatzea, horrela ez dugu sufritzen pertsona hori 

ez dagoenean. 

  

Denborak dena sendatzen du.   

Doluaren faseak ordenan eman behar dira.   

Hobe entretenitua egotea pertsona maitatuaren galera 

gainditzeko. 

  

Ez du ezertarako balio negar egiteak.   

Hobe gertatu denaz ez hitz egitea, mina ez areagotzeko.   

Hil den pertsonarekin hitz egitea zorakeria da.   

Guztiok diogu beldurra heriotzari.   

Hil den pertsona ordezkaezina da, eta hura gabe  ezin da 

berriro zoriontsua izan. 

  

Norbaiten galera gainditzen dugunean indartsuagoak gara.   
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5. Entzun Kirmen Uriberen Bisita olerkia: 

 

Esteka: Bisita, kirmen uribe 
 

Ondoren, bete hurrengo testu honetako hutsuneak. Jarraian, olerkiaren esanahiaz 

hitz egingo duzue, irakaslearekin. 

 

 

Bisita 
Heroina larrua jotzea bezain gozoa zela 

esaten zuen garai batean. 

 

Medikuek esaten dute okerrera ez duela egin, 

eguna joan eguna etorri, eta lasai hartzeko. 

 

Hilabetea da berriro esnatu ez dela 

azken ebakuntzaz geroztik. 

Hala ere egunero egiten diogu … 

Arreta Intentsiboko Unitateko seigarren kutxara. 

 

Aurreko oheko gaisoa negar batean aurkitu dugu gaur, 

inor ez zaiola bisitara agertu diotso erizainari. 

 

Hilabetea arrebaren hitzik entzun ez dugula. 

 

Ez dut lehen bezala bizitza osoa aurretik ikusten, 

esaten zigun, 

 

ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi, 

… …… keinu bat besterik ez. 

 

Amak eta biok soilik … …diogu. 

Anaiak lehen ez zion gauza handirik esaten, 

orain ez da agertu ere egiten. 

Aita atean geratzen da, isilik. 
 

Ez dut gauez lorik egiten, esaten zigun arrebak, 

beldur diot loak hartzeari, beldur amesgaiztoei. 

https://youtu.be/iSCuYgebEJQ
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Orratzek min egiten didate eta hotz naiz, 

hotza zabaltzen dit sueroak zainetan zehar. 

Gorputz ustel honi ihes egingo banio. 

 

Bitartean … …. eskutik, eskatzen zigun, 

ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi, 

maitasun keinu bat besterik ez. 
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6. Gamifikazio-ariketa 
 

 

Ametsek Horitxo agurtu du. Zuk Ametsi irakatsiko diozu joan direnen 

oroitzapenetik, galera horretatik, zerbait berria, taupada berriak, entzuten direla. 

 

Bideoa entzun bitartean, kokatu hurrengo oinak hutsuneetan. Gero, azaldu 

bideoan ikusitakoa, eta erlazionatu Ametsen eta Horitxoren istorioarekin. 

 

Oinak:  

 

Negarrez, oro bil, ura, da, mundura, larrean, ez du, atean, 

tximeleta, hil du, amildu, nabil, eta, bildu, gordeka, borobil, 

ilunabarrez, katean, artean, aparrez, beharrean, beroak, hegoak, bi 

esku, estu, aldean, hegoak. 
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Besarkada (Uxue Alberdi) 

Esteka: https://youtu.be/tSp1mFQgzl0 

  

I Haizea dabil … 

zakurra zaunka … 

egin zaidazu toki txiki 

bat zure besoen …. 

II Bi besoekin  … 

bi besoekin. …. 

zure sehaskan nire 

burua ahaztu nahiean 

…. 

III Dardar naiz, baina .. ., 

  Ingura nazazu … 

nire gorputzak haize 

bortitzen  

batere beldurrik ez  ... 

 

 

IV Amapola bat … 

belarria. … bihotza, gaur 

zu entzun … ….. . 

mundua entzun 

beharrean. 

V Petaloak … 

 lilia azal … 

Biluzik nago, jantzi 

nazazu. 

hemen hotzak nago …. 

 

VI Ibaiak zubia hil.. 

urtu naiz eta …  

Askatu eta utzi erortzen, 

utzi joaten, baina …. 

VII Lore urdin bat 

negarrez hasi da ……. 

, marea gora dator, 

maitea, 

bete gaitzala ……. 

VIII Badatoz haize …. 

zure hatsaren …. 

utzi uzkurtzen eta 

laztandu itzazu nire 

hegoak. 

IX Haizea naiz eta ….. 

Besarkada lurrundu …., 

orain aske naiz, zuri 

eskerrak berriz sortu naiz 

……. 

 

 

X Haizea dabil atean, 

zakurra zaunka katean. 

nahi al zenuke toki txiki 

bat nire besoen artean? 

 

 

  

 

 

Abestia: Uxue Alberdi eta Eñaut Elorrieta. Ilustratzailea: Maite Gurrutxaga. 

 

 

Negarrez, oro bil, ura, da, mundura, larrean, ez du, atean, 

tximeleta, hil du, amildu, nabil, eta, bildu, gordeka,  borobil, 

ilunabarrez, katean, artean, aparrez, beharrean, beroak, hegoak, bi 

esku, estu, aldean, hegoak. 

https://youtu.be/tSp1mFQgzl0
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Interpretazioa 
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Ariketa ondo egin bada, amets-taupada 1  lortuko da gamifikazio-ariketan, 

Ametsi bizitzaren hari garrantzitsuenak nolakoak diren irakatsi ahal izateko. 

Eta 6. jarduera honetako 5 ariketa eginez gero, 5 amets-taupada taldearentzat.  

 
Zorionak! 

Zerbait amaituz gero utziz gero, lasai. Irakasleak azalduko du nola berreskuratu 

amets-taupaden poltsarekin. 

 

 

 

Talde bakoitzak ariketa guztiak eginez gero, 26 amets-taupada lortuko lituzke.  
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Azken ekoizpena 
 

Azken ekoizpena gamifikazioan proposatzen dugun proiektuaren transferentzia-

fasea litzateke. Hau da, Horitxo panpinaren istorioa errealitatera eraman 

beharko duzu, eta bideo batean grabatu galeraren bat izan duen pertsona baten 

testigantza.  

Zure galeraren bar ere konta dezakezu. Esate baterako, maskota baten heriotza, 

gaixotasunen bat, aiton-amonen heriotza, gurasoen banaketa, neska-mutil lagunarekin 

harremana etetea… 

Garrantzitsuena prozesua azaltzea litzateke, eta galera horretatik nola hazi zaren 

zehaztea.  

 

Azken ekoizpenak 4 amets-taupada balio du. Beraz, dena ondo eginez gero, 

zuen taldeak 30 amets-taupada lortuko lituzke. 
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Amets-taupaden poltsa 
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Amets-taupadak berreskuratzeko jarduerak 
 

 

1. JARDUERA (amets-taupaden poltsa) 

 

 

Ametsi izugarri kostatu zitzaion Horitxo agurtzea. Eta zuk ziur aski panpina bat 

eta bi baino gehiago izan dituzu. Agian, zure goardiako aingerua izan(go) da. 

Deskribatu itzazu izan dituzun panpinak, eta kontatu gelakideei nork erosi zizun, 

zenbat urterekin, ea oraindik duzun, zertan lagundu dizun, zer-nolako elkarrizketa 

dituzuen/zenituen elkarrekin, nora eramaten duzun/zenuen… 

 

Panpinen argazkiak badituzu, ekarri gelara. 

 

 

1. jarduera = amets-taupada bat 
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2. JARDUERA (amets-taupaden poltsa) 
 

Entzun Zea Maysen Enbata dator kanta, eta azaldu abestian eta Amets ameslari 

liburuan agertzen diren gaien arteko lotura. Horitxoren eta Ametsen istorioarekin ere 

erlazionatu. 

 

 

Esteka: Enbata dator, Zea Mays 

 

Enbata dator 

 

Enbata dator ustekabean 

itsaso barea aldatu egin da 

Itxi begiak, arin joango da 

itxi begiak, bukatuko da 

Enbata dator ta lotu egin naiz 

haize zakarrak eramango ez nau 

gorputz osoaz saiatuko naiz 

ez nau ekaitzak itoko oraingoan 

Itxi begiak, arin joango da 

itxi begiak, bukatuko da 

itxi begiak, ezin gaitu eraman 

itxi begiak, beldurrik ez izan 

Enbata dator ta ni prest naiz 

orain badakit nola egin kontra 

goizetik gauera oinak lurrean 

inork ez dizkit erahilgo ametsak 

Itxi begiak, arin joango da 

itxi begiak, bukatuko da 

itxi begiak, ezin gaitu eraman 

itxi begiak, beldurrik ez izan. 

  

https://youtu.be/oL5uD5tg93o
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Erantzuna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. jarduera = amets-taupada bat 
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3. JARDUERA (amets-taupaden poltsa) 
 

Norbait galtzen dugunean, harreman bat atzean uzten dugunean, normala da 

noraez-sentsazioa. 

Entzun hurrengo kanta hau, eta prestatu hiru iritzi-galdera (edo interpretazio) 

kantari buruz, ondoren zure gelakideei egiteko. 

 

 

Esteka: Zu ez zaudenetik (Lauroba) 

 

Egun euritsu haiek ohe barrenean 

igarotzen genituen, ez dakit zer gertatu den 

gure artean... 

Ea zer dioen kutxa beltzak! 

Maitatzea baino ederragoa maitatua 

sentitzea zen, orain berriz ez zaitut ikusten 

begiratzen dizudanean. 

Bala galdu batek bihotza zulatu ta 

odolustutzen ari naiz, gaur egun hemen 

ondoan zaudela bakarrik nago zurekin. 

Aurkituko ez dudanaren bila, kaletik 

noraezean… 

Entzumenak ez du ezer ikusten edo dena 

beltz ikusten du 

Ez zaudenetik, zaila egiten zait dena. 

Ez zaudenetik… 

 

Iritzi-galdera:  

1. Zergatik…? 

2. Zure ustez…? 

3. Zer esan nahi du…? 

4. Badakizu zer …?  
 

3. jarduera = amets-taupada bat 

 

 
 

https://youtu.be/oj-XPex3A5M
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4. JARDUERA (amets-taupaden poltsa) 
 

Irakurri hurrengo testua, eta ondoren egin eskailera bat, duzun beldur nagusia 

gainditzen ikasteko. Eskailerak gutxienez 10 maila izan behar ditu. 

 

Beldurraren eskailera 

 

 

 

 

 

Iluntasunari beldurra gainditzeko eskailera 
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4. jarduera = amets-taupada bat 
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5. JARDUERA (amets-taupaden poltsa) 

 

Heriotzak ikaratzen du, baina Xabier Lete poetak dio ez duela izutzen. Zergatik? 

Azaldu azpimarratuta dauden esaldiak. 

 

Esteka: Ez nau izutzen negu hurbilak (Xabier Lete, Mikel Laboa) 

 

 

Ez nau izutzen negu hurbilak 

Uda beteko beroan 

Dakidalako irauten duela 

Orainak ere geroan 

Izadiaren joan geldian 

Gizalditako lerroan 

Guzia presente bihurtu arte 

Nor izanaren erroan. 

 

Ez nau beldurtzen 

egunsentian 

Arnas zuridun izotzak 

Non dirudien bizirik gabe 

Natura zabal hilotzak 

Eguzki eder joan guztien 

Argia baitu bihotzak 

Eta zentzuen mila erregai 

Iraganaren oroitzak. 

 

Ez nau larritzen azken orduan 

Arnasa galdu beharrak 

Bide xumea hesituaren 

Amildegiaren larrak... 

Ardo berriak onduko ditu 

Mahastietan aihen zaharrak 

Gure oraina arrazoiturik 

Beste batzuren biarrak. 

 

 

https://youtu.be/d7wQo9wjtSQ
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5. jarduera = amets-taupada bat 
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6. JARDUERA (amets-taupaden poltsa) 

 

 
Deskribatu klasekideei besarkadarik gozoena jaso zenuen unea: nork eman 

zizun eta zergatik izan zen garrantzitsua zuretzat. 

 

 

6. jarduera = amets-taupada bat 
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PROIEKTUA 

 

Normalean ez dugu heriotzaz, gaixotasunez, gure galerez eta minez hitz egiten, 

eta horrek sufrimendu eta min handiagoa sor lezake. 
 

Ataza 
 

Galera bat (gaixotasuna, norbaiten heriotza, banaketa…) jasan duen 

pertsona bati elkarrizketa egin beharko diozu.  

 

Ondoren, bideo batean grabatuko duzu, klasean partekatzeko. Grabatutako 

pertsonak azaldu egin beharko du nola bizi izan duen, zerk lagundu dion… 
 

 

Gogoratu aurreko jardueretan azaldutakoa: 

 

 Bideoan, galera sufritu dutenen emozioek agertu behar dute, ez horrenbeste 

xehetasun mingarriak. 

 Izan diren oztopoak aipatu: beldurra, haserrea, etsipena, itxaropena, nekea… 

 Azaldu dolua nola egin den ere. Faseak egon badira, azaldu fase bakoitza. 

 Azaldu bakarrik edo inguruko jendearen edo erakundeen laguntzaz gainditu 

zuen. 

 Azaldu galeratik hazkuntza egon den ala ez. 

 Argitu oraingo egoera zein den, edota zerk lagundu dion pertsona horri aurrera 

egiten. 
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EBALUAZIOA 

 

Kahoot aplikazioa erabil dezakezu 

ebaluazioa egiteko.  

Zer da Kahoot aplikazioa, zehatz-mehatz?  

Oso laburrean esanda, galdera-aplikazio 

―sinplea‖. Sinpletasun horrek potentzial handia 

gordetzen du, ordea, inplikazio interesgarri 

askoak baititu. Galderak telebistan ikusten 

ohituta gauden lehiaketa baten tankera daude 

antolatua.  

 

Irakasleak emango dizu behar duzun PIN zenbakia, jokoan hasteko. On egin!  

 

 

Behar izanez gero ere, hona hemen galderak:  

 

 

1 - Protagonistak Amets du izena… 

•   Gauero amesgaiztoak dituelako. 

•   Beti hodei batean denbora galtzen dagoelako. 

•   Ipuin zoragarri eta amaigabe batean bizi delako. 

•   Izenak amets ederragoak ekarriko dizkiolako. 

  

 

2 - Batzuetan, ordea, ametsa …………….. bihurtzen da. 

•   Amesgaiztoa. 

•   Amesgaizto. 

•   Amezgaiztoa. 

•   Amesgaizto bat. 

  

3 - Ametsen aita… 

•  Marrazkilaria da. 

•   Disenatzailea da. 

•   Musikaria da. 

•   Ingeniaria da. 

  



Amets ameslari, amaren barruko laguna: ikaslearen liburua 

 
99 

 

 

4 - Amets lotsa zen Erikarekin aitarengana joan zenean… 

•  Aita negarrez zegoelako. 

•   Erikari aitak marrazten lagunduko ziela esan zielako. 

•   Aitak Erika eta bera handik bota zituelako. 

•   Egun txarra zuelako. 

  

 

5 - Amets burua "bildu ezinda" zegoen. Zer esan nahi du horrek? 

•  Estu eta larri zegoen. 

•   Kontzentratu ezinik zegoen. 

•   Ezin zuen buruan txanoa jantzi. 

•   Bere onetik kanpo zegoen. 

  

 

6 - Orduan amak besarkatu egin………….. 

•  Dit. 

•   Ninduen. 

•   Zidan. 

•   Ninduten. 

 

 

7 - Zein aitzakia jarri zuen amak aitaren negarra azaltzeko? 

•  Poeta tristea zela aita. 

•   Egun txarra omen zuen. 

•   Marrazten zuenean izugarri hunkitzen zela. 

•   Zahar sentitzen zela. 

  

 

8 - Zer pentsatu zuen Mikelek Ametsek etxean zerbait gaizki zebilela kontatu 

zionean? 

•   Diru-arazoak zituztela. 

•   Norbait gaixorik zegoela. 

•   Ametsen irudimena zela. 

•   Ametsen gurasoak banatuko zirela. 
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9 - Hori bazen Mikelen betiko joera: askotan erdizka hitz egitea. ―Erdizka‖ 

hitzak… 

•   "Erdi bana" esan nahi du. 

•   "Erdipurdi" esan nahi du. 

•   "Erdia" esan nahi du. 

•   "Ez osorik" esan nahi du. 

  

10 – ―Horrela izango ahal da!‖ esaeraren esanahia. 

•  Eskerrak horrela den! 

•   Horrela izan dadila! 

•   Ea horrela ez den! 

•   Horrela izan ahal da! 

  

11 - Mikelek gurasoen banaketatik bereziki gorroto duena… 

•   Etxe batetik bestera txandaka ibiltzea. 

•   Diru gutxiago izatea. 

•   Aitak etxetik alde egin izana. 

•   Gurasoak etxeagatik eta zaintzagatik borrokan egotea. 

  

12 – Lagunei esateaz gain, nori eman zion Ametsek etxeko egoeraren berri? 

•  Matematika andereñoari. Amak minbizia zuela esan zion. 

•   Biologia andereñoari. Gurasoak banatuko zirela esan zion. 

•   Auzokide bati. 

•   Lehengusu bati. 

  

13 - Ametsen arabera zoriontasuna ahula da… 

•   Baina ezin da inoiz amaitu. 

•   Une batetik bestera bukatu baitaiteke. 

•   Beti zoriontsu egon behar dugulako. 

•   Eta ez du merezi. 

  

14 - Amets lehertzen denean zer esaten die gurasoei? 

•   Zergatik banatu zarete? 

•   Zergatik ezkutatu didazue egia? 

•   Zergatik zaudete negarrez? 

•   Zergatik izan nauzue? 
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15 – ―Aho bete hortz begiratu zidaten‖. Zer esan nahi du?  

•   Ahoa beteta zutela begiratu zidaten. 

•   Zur eta lur. 

•   Irribarretsu. 

•   Aho batez. 

  

16 - Aiora irakaslearen arabera, Amets… 

•   Sentibera eta lagunkoia da. 

•   Sentibera eta beldurtia da. 

•   Beldurtia eta ahula da. 

•   Ume mainatia da. 

  

17 - Nola lortu zuen Mikelek behin gurasoak elkartzea? 

•   Istripua antzeztu zuen. 

•   Gaixo-plantak egin zituen. 

•   Liskar batean sartu zen. 

•   Kasketa izan zuen. 

  

18 - Eztularen onomatopeia:  

•   Fir-fir. 

•   Mara-mara. 

•   Kuj-Kuj. 

•   Dzanga-dzanga. 

  

19 - Zer lortu zuen Ametsek gaixo-plantak egiten? 

•   Ezer ez. Ama ospitalera joan zen. 

•   Amak kontsolatu zuen. 

•   Ama etxean geratu zen. 

•   Amak une horretan egia esan zion. 

  

20 - Nola jakin zuen Ametsek ama ospitalean zegoela? 

•   Azkarra zelako. 

•   Barruko ahotsak esan ziolako. 

•   Mikelek esan ziolako. 

•   Erizaina eta aita hizketan entzun zituelako. 
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21 – ―Nire kolkoan hitz eta pitz ari nintzen‖. Zer esan nahi du?  

•   Elastikoan burua sartuta berbetan. 

•   Xuxurlan ari nintzen. 

•   Neure buruarekin solasean. 

•   Gaizki esaka ari nintzen. 

  

22 - Nor da amak bularrean duen gonbidatu gabeko laguna? 

•  Tristura. 

•   Amorrua. 

•   Minbizia. 

•   Poza. 

  

23 - Nola hartu zuen Ametsek amak minbizia zuelako berria? 

•   Negar-zotinka hasi zen. 

•   Ausart eta indartsu. 

•   Haserre bizian eta zakar. 

•   Axolagabe. 

  

24 - Arazoak arazo, kimioterapiak kimioterapia, iji eta aja joan ginen ama eta 

biok ospitalera. 

•   Aitaren hitzak dira. 

•   Ametsek pentsatu zuen amari kimioterapiara lagundu zionean. 

•   Amak pentsatu zuen Ametsek lagundu ziolako. 

•   Erizainak esan zuen. 

  

25 - Hain gaztea zara, hain gaztea. Ni ez banago… 

•   Ametsen erantzuna: ni ere ez nago. 

•   Zu beti zaude, ama. Beti egongo zara. 

•   Ez gara hilezkorrak. 

•   Ez zaitez joan, mesedez!!! 

  

26 - Ametsen ametsaren marrazkia… 

•   Erikak egin zion eta Amets marra-sorta bat zen. 

•   Ametsek marraztu zuen. 

•   Mikelek margotu zion ostadar bat. 

•   Erikak eta Mikelek egin zioten. Kolorezko marra-sorta zen. 
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27 - Ametsen ideia ama animatzeko. 

•   Bidaiatzea. 

•   Elkarrekin bazkaltzea. 

•   Marrazki bat egitea. 

•   Aitak eta berak ilea larru-arras moztea. 

  

28 - Ama sendatu zelako berri ona jaso ondoren… 

•   Aitak barkamena eskatu zien biei ezkorra izateagatik. 

•   Hilezkor sentitu zen Amets. 

•   Ametsek erabaki zuen beti zoriontsu izatea. 

•   Ametsek marrazkia apurtu zuen. 

  

29 - Ondorioz… 

•   Hobe da seme-alabei gaixotasunaren egia kontatzea. 

•   Beldur izan arren, gaixotasunaren kontra borrokatu behar da. 

•   Minbizia eta heriotza ez dira sinonimoak. 

•   Aurreko guztiak zuzenak dira. 

  

30 - Liburu honetan 

•   Nekane Agirreren ausardia erakusten da. 

•   Ametsen irribarre taupakaria nonahi dago. 

•   Sentipenak eta positibotasuna dira nagusi. 

•   Itxaropenaren oihu bortitza agertzen da. 
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Gaian sakontzeko 
 

Doluaz eta minaz 

 

Liburu honetatik moldatua: Kübler-Ross, Elisabeth (2005). On Grief and Grieving (Doluaz eta 

minaz). Scribner. 

 

Haurtzaroko uneren batean, hil egingo 

garela konturatzen gara; eta hori ez ezik, 

ohartzen gara halaber inguruko jendea ere 

hil egingo dela ezinbestean. Hortxe hasten 

da gure aurre-dolua: ezezagunari beldurra, 

egunen batean jasango dugun minari. Gure 

haurtzaroko ia ipuin eta film guztietan 

dago presente, arketipikoki gu prestatzen 

ariko balira bezala. 

«Banbiren ama hil da!», esan zieten 

haur askok gurasoei, negarrari ezin eutsita, filma estreinatu zenean. Gure 

belaunaldian, maite genuen norbait hil zitekeela konturatu ginen lehen unea izan zen 

askoontzat. Gure ikasleen edo seme-alaben kasuan, ―Lehoi erregea‖ filmeko Simba 

protagonistaren aitaren heriotza izan daiteke. Oso txikitatik, gurasoak gal ditzakegula 

aurreikusi dezakegu une batez. Pentsamendua hor dago, geure buruan, baina ukatzeak 

lagundu egiten digu xuxurlatzen hori beste norbaiti (Banbiri edo Simbari) gertatuko 

zaiola, baina inoiz ez guri. 

Urte batzuk geroago, aurre-dolu sakonagoa izaten dugu maite dugun pertsona 

batek (edo guk geuk) gaixotasun terminal bat jasatean. Gure ustez, aurre-dolua 

"amaieraren hasiera" da. Orain, bi mundutan funtzionatzen dugu: ohituta gauden 

mundu seguruan eta maite dugun norbait hil daitekeen mundu ez-seguruan. Tristura 

hori sentitzen dugu, eta geure psikea prestatzeko behar inkontzientea. 

Aurre-dolua, oro har, galera baten ondoren izaten dugun dolua baino isilagoa da. 

Askotan ez dugu hartaz hainbeste hitz egiten. Inori kontatzen ez diogun dolua da. 

Esku-hartze aktiborik ez dugu nahi izaten, edo oso gutxitan. Hitzak ez dira kasik 

beharrezkoak; esku-igurtzi batek edo presentzia soilak arindu dezakeen sentimendua 
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da askoz ere gehiago. Doluan, iraganaren galeran fokalizatzen gara denbora gehiena; 

aurre-doluan, berriz, zain dugun galeran.  

Maite dugun norbaitek aurre-dolua egin behar duenean, mundu hau uzten joateko, 

guk ere egin behar dugu. Baliteke gu une jakin horretan ez ohartzea hartaz. Maite 

duguna hil aurretik halako sentsazio bitxi bat senti dezakegu erraietan, edo mina 

bihotzean. Hiltzen ari denak igaro beharreko etapen modura harten ditugu doluaren 

bost etapak, baina hura maite dutenek ere igaro beharko dituzte sarritan, heriotza 

gertatu aurretik. Gaixotasun luzeetan gertatzen da bereziki. Heriotzaren aurretik etapa 

bat edota bostak ere esperimentatu arren, berriro igaro beharko ditugu galeraren 

ondoren. Aurre-doluak bere prozesua du, bere denbora behar du. 

Heriotza gertatzeko urteetan zehar presta gaitezkeen kasuetan, baliteke ez 

zeharkatzea etapa guztiak ondoren. Gaixotasun luzeetan, hala nola alboko esklerosi 

amiotrofikoan, esklerosi anizkoitzean edo Alzheimerrean, gerta liteke maite 

ditugunak joan bitartean zenbait urte igarotzea, eta bost etapak aurretik gainditzeko 

nahiko astia izatea.  

Zenbait kasutan, galera-unea baino zenbait hilabete edo are urte lehenago gerta 

daiteke aurre-dolua. Garrantzitsua da gogoratzea desberdinak direla aurre-dolu hori 

eta galera baten ondoren bizi izaten duguna. Askorentzat, aurre-dolua aurrean den 

prozesu mingarriaren aurrepausoa baino ez da, eta azken batean ere, sendatuko 

gaituen dolu bikoitza. 
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Elisabeth Kübler-Ross medikuaz 

 

Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2017). Felices. La felicidad, a tu manera. Destino. 

 

Senarrarekin lanean zebilen bitartean, 1965. urtean, 

Elisabeth Kübler-Ross-i Chicagoko ospitalean sortu omen 

zitzaion heriotza ulertzeko pasioa, hari duintasuna ematekoa 

eta zentzua topatzekoa. Bitxikeria batekin hasi zen guztia. 

Gau eta egun, lan-txanden arabera, Elisabethek emakumezko 

garbitzaile beltz bati erreparatzen zion. Emakume hark 

gaixorik larrienengan zuen eragina aztertzen hasi zen. 

Garbitzailea gaixo batzuen gelatik ateratzen zenean, Kübler-

Ross doktoreak egiaztatzen zuen bere pazienteek 

gaixotasunarekiko zuten jarrera modu oso esanguratsuan aldatzen zela. Lasaiago 

zeuden. Han zer gertatzen zen jakin nahi zuen Elisabethek. Jakin-gosea hain zuen 

handia, azkenean emakumea zelatatzen amaitu zuen. Garbitzaileak oinarrizko 

ikasketak amaitu gabe zituen, baina sekretu handi baten jabe zen.  

Egun batez, emakumea eta doktorea pasilloan zehar gurutzatu ziren. Ross 

doktorea garbitzaileari zuzendu zitzaion zakar samar: ―Zer egiten ari zara nire 

pazienteekin?‖ galdetu zion. Egoera horretan, irudika daitekeenez, emakume 

garbitzailea defentsiban jarri zen: ―Lanbaza pasatzen ari naiz, ez besterik‖, erantzun 

eta joan egin zen. Hurrengo bi asteetan, doktorea eta garbitzailea elkarri mesfidati 

begira eta jarraika ibili ziren. Arratsalde batez, emakumea aurrez aurre ipini zitzaion 

doktoreari, eta erizainen gelara eraman zuen. Irudi bitxia zen, zinez, emakume apal 

harena, bata zuriz jantzia zen psikiatriako irakasle bat besotik tiraka eramaten.  

Bakarrik geratu zirenean, inork entzuten ez zituenean, garbitzaileak bere bizitza 

kontatu zion. Chicagoko hegoaldean jaio zen, pobreziak eta miseriak inguratuta. 

Berogailurik eta ur berorik gabeko etxe batean bizi zen, eta haurrak, orokorrean, 

kronikoki gaixo eta indarge zeuden. Pertsona behartsu gehienek bezala, hark ere ez 

zuen aurre egiterik gaixotasunari eta goseari. Egun batean, hiru urteko bere semea 

larriki gaixotu zen neumoniaz. Tokiko ospitaleko larrialdi zerbitzuetara eraman zuen, 

baina hamar dolar zor zituen eta ez zituzten onartu. Etsita, nahitaez baliabiderik 

gabekoak artatzera derrigortuta zeuden ospitale batera joan zen. Zoritxarrez, ospitalea 

berek bezalako pertsonaz gainezka zegoen, premiazko laguntza medikoa behar zuten 
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hamaika lagunez. Itxaroteko esan zioten. Pare bat ordu geroago, semea itota hiltzen 

ikusi zuen besoetan zuela.  

Kübler-Ross doktoreak aipatzen duenez, emakume haren galera ikaragarriaz 

errukirik ez sentitzea ezinezkoa zen. Baina gehien harritu zuena istorioa kontatzeko 

modua izan zen. Zinez triste zegoen, baina ez zuen ezkortasunik, gaitzespenik edo 

saminik adierazten. Bakea hedatzen zuen. Elisabeth Kübler-Ross-ek kontatzen 

duenaren arabera, une hartan irakasleari begira dagoen ikaslea bezala sentitu zen. 

―Baina zer esaten diezu gaixoei?‖ ausartu zen galdetzera, berriz ere. Erantzuna soila 

bezain indartsua izan zen:  

—Batzuetan pazienteen logelatan sartzen naiz eta konturatzen naiz ikaratuta 

daudela, eta ez dutela norekin hitz egin. Beraz, haiengana gerturatzen naiz, eskutik 

heltzen diet eta zera esaten diet: ―Ez arduratu, hemen nago‖.  

Handik gutxira, garbitzaile hark pasilloko lurrei lanbaza pasatzeari utz ziezaiola 

lortu zuen Elisabeth Kübler-Ross-ek, eta bere laguntzaile izendatu zuen, lan arloan 

zuen lehena. Pazienteei behar zuten babesa ematen zien. Beste inork ematen ez 

zienean, emakume hark lagun egiten zekien.  

Ordutik hona ikasi dugu enpatiak, besteen larruan jarri eta ulertzeko gaitasunak, 

besteekin egoten jakiteak, ikaragarrizko indarra duela. Oztopoak gainditzeko 

gaitasunean eragin handia du. Lagun urkoa laguntzeko, haien arazoak konpontzen 

saiatzeaz gain, gure gizatasunetik egiteak ere asko balio du. Guztiok barren-barrenean 

dugun erreminta da, gure bizitzan zehar behin eta berriz erabil dezakeguna eta 

hamaika modutan adieraz dezakeguna: besarkada batez, laztan batez, hitzez, 

isiltasunarekin.  

Joseph Conrad ere ohartua zegoen botere horretaz, eta honela esan zuen: ―Agian, 

besteen maitasunak eta baliagarri izatearen aukerak edo beharrak bakarrik eman 

diezaioke zentzua bizitzari‖.  
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