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ARAZO-EGOERA 
 

Zuen, ikasleen gaitasunak ezkutuan daude sarritan, irakasgaien funtzionamendu 

independenteagatik, ikasleen “uniformizazioa” dela-eta, arloari dagozkion 

konpetentziak bakarrik lantzen ditugulako. Horrek zuen desmotibazioa dakar. 

Ataza: 

“Sua pizteko baizik” liburua irakurri eta gero, liburuaren pasarteak hartu, eta 

taldeka ahalik eta adimen gehien lantzen dituen proiektu praktikoa egin beharko 

duzue (ariketen bitartez), gelakideen aurrean praktikan jartzeko. Unitatean zehar 

ariketak egin beharko dituzue konpetentzia guztiak nola lantzen diren ikasteko.  

 

“Sua piztea baizik” liburuko protagonistek ere egin beharko dute proiektu bat. 

Haiek ez bezala, zuek astebete baino gehiago izango duzue adimen guztiak lantzen 

dituen proiektu bat asmatzeko. 

 
 

 

Proiektu bat astebetean? 

Ikastetxeko sarrerari begira egon zen Ismene. Ikasleak, irakasleak, 

idazkariak, atezainak… atzera-aurrera, hara eta hona. 

—Entzun duzu? —esan zion Ismenek Hodeiri—. Izaskunek dena astindu 

du. Proiektu bat egin behar omen dugu astebetean! 

Hodeik tximak astindu zituen, eta bekainak zimurtu. Kezkaturik zirudien: 

—Ez dut ondo ulertu. Beste ezertan hasi aurretik ere? Oso hitz potoloa da 

“proiektua”. 

Ismenek hozka egin zien ezpainei, hausnarrean: 

—Izaskun indartsu hasi da, Hodei. Oso. Haren asmakuntza izan da. Gu 

suspertzeko omen da. Gu… ikasleok eta irakasleok. Eta irakasleen eta 

ikasleen arteko lotura areagotzeko. —Neskari karkara atera zitzaion—. 

Konturatzen zara, Hodei? Izaskunek erabateko iraultza ekarri du ikastetxera! 

Lehen minututik. I like it, txo. Tipa hori desberdina da. 

Hodeik irribarrez erantzun zion: 

—Asko urduritu ditu, ikasle eta irakasle, batzuk liluratu eta denak 

aztoratu. Ikasturte oso bitxia izango da hau.  
(Sua piztea baizik, 31. or.) 

 

 



Sua piztea baizik. Ikaslearen gida 

 
5 

 

 

Aurkezpen bideoa 
 

BIDEOAren lotura, hemen (edo irudian sakatuta) 

 
 

 

  

https://youtu.be/9bV1aeFzcR0
https://youtu.be/9bV1aeFzcR0
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1- HASIERAKO FASEA 
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1. JARDUERA: ZERTAZ OTE DA? 

 

 

“Hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik” 

 William B. Yeats 

 

Yeats idazle irlandarraren aurreko esaldia da liburuaren abiapuntua. Ziur aski, 

ikasleak askotan “ikasteko makina” bat bezala sentituko zarete, buruz eta eduki 

teorikoak irensten eta botatzen dituzuenean irakasgai guztietan. Ez da erraza 

i(ra)kastea era esanguratsu batean. Orain, zuek proiektu bat diseinatu behar duzue, 4 

edo 5 ikasleko taldeetan, liburuan agertzen diren gairen batean oinarrituta. Ez ahaztu 

liburu hau Euskal hizkuntza eta Literatura irakasgaian irakurri arren, ikasgaien 

mugak zeharka daitezkeela eta adimen guztiak lantzen dituzten ariketak prestatzeko 

aukera izango duzue.  

Aski frogatua dago gizakiok ez dugula adimen bakarra edo bakan batzuk, sorta 

bat baizik. Hona hemen jarraian horietako adimen batzuen zerrenda. Irakasleak 

azalduko dizue adimen bakoitzaren esanahia.  

Konpetentziak adimenak garatzeko dira, eta ugari ere badira. Jarduera bakoitzaren 

ostean, taulatxo bat agertuko da landu diren konpetentziak zuek autoebaluatzeko. 

 
Askotariko adimenak: 

 
1. Adimen linguistikoa. 

2. Adimen logiko-matematikoa. 

3. Adimen bisual-espaziala. 

4. Musikarako adimena. 

5. Pertsona barrurako adimena. 

6. Pertsona arterako adimena. 

7. Adimen naturalista. 

8. Adimen zinestesikoa. 
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Ariketak 

 

1. Ariketa hau liburua irakurri aurretik egin behar da. Irakurri liburuaren 

hitzaurrea:  

 

Hitzaurrea: inkomunikazio komunikatuaren garaia 
  

Hezkuntzaren mundua da dugun inportanteenetarikoa. Eta badugu zer 

pentsatua eta zer eraldatua, eta bizkor samar gainera. 

Urte asko dira ikastetxeen gelak nabigatzen. Apurka, sentsazio bitxia: 

ikasleak eta irakasleak nekatzen ari direla. Borrokan eta ahalegin etengabean, 

baina tarteka etsitzen. Tristura edota depresioa ere garatuegi dago jadanik. 

Hori zen nobelaren gaitako bat. 

Baina hari nagusia, ezinbestean, kontrakoa da: horri nola egin 

diezaiokegun aurre. Nola piztu dezakegun hezkuntza. Alegia, bizitza. Nola 

lortu dezakegun ikasleak, irakasleak eta gurasoak harro eta pozik sentitzea 

eskolaz. Geure buruaz. 

Hainbat irakaslek oparitu dizkidate urteetan ideiak eta proposamenak, 

hezkuntzaz eta bizitzaz. Hona hemen haiek erakutsitakoa (era)berritzen 

laguntzeko txinpartatxoa. Poetak dioen moduan, ez ontzia betetzeko, sua 

pizteko baizik. 

Su on! 

 

Talde txikietan (4/5 ikasle) analisi asoziatiboaren ariketaren bidez atera 

ditugun galderei ahoz erantzun (ikus gehiago analisi asoziatiboaz “Gaia sakontzeko” 

atalean, jarduera honen amaieran). Liburua oraindik irakurri ez arren, ausartu 

hipotesiak egiten. 
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2. Asmatu liburuaren argumentua taldeka (8 lerrotan), aurreko galderetan eta 

pertsonaien deskripzio hauetan oinarrituta: 

 

 

 

Miren ohe gainean etzan zen gogo-saminez, oraindik pijamatan, sabai 

moreari begira begiak orain zabal-zabal, baina sabaia ikusteko gauza ez. Isil-

malkoek ez zioten uzten. 

Begiak bezala, barrua ere euri-lanbroan ari zitzaion. Ekaitz sentitzen zen. 

Giharrak eta ileak eta azaleko izerdizulo bakoitza eguraldi kaskar eta iluna 

bilakatua, eta kolkoa zizta eta sasta. Eta ezten haren okerrena zen ezin ziola 

arrazoirik erantsi. Zergatik zuen huts deabru hura baitan? Zergatik? 

Txio! 

Mirenek eskua luzatu zuen txoria laztantzeko, esker-irribarre batez. 

—Badakit hor zaudela, Ikaro —esan zion neskak. 

 

(17-18. or.) 

 

                                          … 

 

ZERGATIK 
-Zergatik piztu? 
-Zergatik ez gara motibatzen? 
-Zergatik aldatu behar dugu 

hezkuntza? 
-Zergatik  hainbeste porrot? 
-Zergatik borrokatuko dute 

pertsonaiek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOIZ 
-Noiz erabakiko dute 

pertsonaiek hezkuntza aldatu 

behar dela? 
-Noiz topatuko dute ikasleek  

bere dohaina? 

NON ETA NONDIK 
-Non topatuko dute 
pertsonaiek beren 

motibazio iturria? 
-Non gertatuko da ekintza 

nagusia? 
-Nondik etorriko zaie 

motibazioa? 

NOLA 
-Nola lagunduko diote 

pertsonaia bati depresiotik 
ateratzen? 
-Nola lortuko dute 

irakasleek ikasleak 

motibatzea? 
-Nola lortuko dute 

irakasleek motibazioa? 

NOR(k) 
-Nork lortuko du 

hezkuntza hobetzea 

liburuan? 
-Nork topatuko du bere 

dohaina? 
-Nor dago depresioak 

jota? 
 

Sua 
piztea 
baizik 
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Haize bolada bortitz batek harrapatu zituen. Hodeiren kalpar nahasiak are 

gehiago asaldatu ziren, eta Ismenek barrez egin zion deskalabru hura 

orraztearena. Ahoan ez bezala, ordea, begietan mingostasuna ezkutatzen zuen 

neskak. Ismenek ondo baitzekien Hodeik ez ziola inoiz aitortu inori nor 

zeraman bere txima haiek baino korapilatuago bihotzean, eta neska luzea, 

arranoen hegada bezain luzea, jadanik ziur zen ez zela preseski bera.  

 

(24. or.) 

                                         … 

 

Ismenek begirada gurutzatu zuen Hodeirekin. 

—Gustatu zait —esan zuen Ismenek—. Izaskun gustatu zait. Nola hitz 

egiten duen. Zer adierazten duen. Zer den. Edo zer ematen duen behintzat. 

Galdetuko al diogu? 

Hodeik oso gutxi behar izan zuen erabakitzeko, bat baitzetorren 

lagunarekin. 

Izaskun zuzendaritza bulegoan zegoen ordurako, txokoa aztertzen. 

Bakarrik zen, gazteen lasaitasunerako. Beraien aurrean kokatu zen, bere 

tamaina txiki-txikiarekin, batez ere Ismeneren altuera nabarmenarekin 

alderatuta. 

Zuzendari berriak berehala utzi zien hitz egiteko aukera. Ismenek harira jo 

zuen: 

—Laguntza eskatzera etorri gara.  

 

(30. or.) 

                                      … 

 

Mutilak hobeto aztertu zuen garajea. Bizikleta oso zahar bat, kateak, 

panpinak, liburu eta diska sorta batzuk… 

—Marrazkiak? —galdetu zuen mutilak. Karpeta garden baten barruan 

antzeman zitezkeen eskuz irudikaturiko zenbait paper. 

—Aitak eginak —azaldu zion Ismenek—. Gaztetan marraztu egiten zuen. 

Orain… orain jada ez. Jadanik ez du marrazten. 

—Joder, ba oso esku ona zuen —miretsi zuen Hodeik—. Zuk bezala —

Oso serio begiratu zion lagunari—. Isme. 

—Horrela begiratzen didazunean beldurra ematen dit —azaldu zion 

neskak, erdi-irribarrez. Erdizka bakarrik—. Ni handiagoa eta listoagoa eta 

indartsuagoa izan arren. 

—Isme —jarraitu zuen Hodeik, Ismeneren hitzei jaramonik egin gabe—. 

Benetan esaten dizut. Ez utzi inoiz marrazteari, ados?  

 
(43. or.) 
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$$mantendu edo kendu? 

Orientabide didaktikoak 

 

1. JARDUERA: ZERTAZ 

OTE DA? 

Ebaluazio-adierazleak 

 

Konpetentziak: zeharkakoak (z) 

eta diziplina artekoak (da) 

 

Adimenak 

 

-Liburuaren hitzaurrea irakurri, ulertu 

eta interpretatu dut. 

-Hitzez komunikatzeko 

konpetentzia (z). 

 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia (z). 

 

-Arte plastikoetarako konpetentzia 

(da). 

 

-Elkarbizitzarako konpetentzia (z). 

 

-Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia 

(da). 

 

-Adimen bisual-espaziala. 

 

-Adimen linguistikoa. 

 

-Pertsonen arteko adimena.  
-Analisi asoziatiboaren ariketaren egitura 

ulertu dut eta galderei erantzun diet 

hipotesiekin. 

 

-Pertsonaien deskribapenean eta 

alegiazko erantzunetan oinarritutako 

argumentua idatzi dut. 
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Gaia sakontzeko: Gandiagaz 

 

Barruko sua ateratzeko beharraz: Bitoriano Gandiaga 

 

Nire isiltasun hau hitzetan jarriko dut (Argia) (Moldatua) 

 

 […] Harrezkero, idatzitako asko eta asko paperontzira bota zuen Gandiagak, 

berak aitortu arau. Dionisio Arruti aldi berriaren lekuko izan zen. "1968. urte ingurua 

zen. Oteiza ere Arantzazun zen. Hango ikasle eta irakasleekin hainbatetan hitz egiten 

zuen. Ikasleek mirespen handia zioten eta haren lantokira joaten ziren.  

Oteizak entzuna zuen Gandik idatzi egiten zuela, baina hark esan zion idatzitakoa 

paperontzira botatzen zuela. Orduan, Oteizak Gandi idaztera behartu zuen eta 

idatzitakoa berari eramatera". Oteizak esan eta Gandiagak egin, nahiz eta ez 

aurrenekoan. Hamaikatan ukatu zion Gandiagak, eta hamaikatan ekin Oteizak, 

idazteko eta idazteko. Azkenean, oso azkenean, amore eman 

zuen Bitorianok, bakean egoteagatik, eta Oteizarekin 

egoteagatik.  

Ondorioz, idatzitakoa zakarretara bota beharrean 

Oteizaren lantegira eramaten zuen. Han, irakurri egiten 

zizkion: "Gauean ohera baino lehen, 'bihar zer eramango diot 

Oteizari? Hauxe' […] 

 

  

https://www.argia.eus/argia-astekaria/1811/nire-isiltasun-hau-hitzetan-jarriko-dut


Sua piztea baizik. Ikaslearen gida 

 
13 

 

 

 

Gandiagaren isiltasuna 
 

 

Nire isiltasun hau  

hitzetan jarriko dut.  

Ebakita dago  

nire isiltasun hau,  

odoletan dago.  

Hitzen beldurra du  

isiltasun honek  

Haragi bizitan  

uluka bizi dudan  

isiltasun honek  

hitzen ukituei  

beldur latza die.  

Baina neri pena  

demait isiltasun hau  

bertan behera hil dadin,  

gorputz gabe, inork  

ezagutzeke ta  

inoren laguntzarik  

inoiz hartu gabe.  

 

Nire isiltasunak  

zazpi giltza ditu,  

zazpiak giltza handi.  

Nire isiltasunak  

munduko dolorea  

dolore bizi du  

erremediorik  

ez duen dolorezko  

dolore mortala.  

 

 

Nire isiltasunak  

ezin konponduzko  

harreman gaiztoen  

ezinbestea bizi du  

inolako arreglu-  

-biderik bistan ez duen  

errealitate inutil  

ezin konponduzko.  

 

Lotsa bizi du nire  

isiltasun honek  

gertatzen ari den  

ezbehar ororen  

gaizkide nolabaiteko  

naizela bait daki,  

norberaren bekatu  

ezin-ukatua,  

ager nahi ez lukeen  

aurpegian duela.  

 

Itxura batean ezer  

egin ezina du  

isiltasun honek  

ihardun alferriko. 
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Irakasle motibatuak: Elbira Zipritia 

 

Elbira Zipritia eta Ikastolen sorrera (ahotsak.eus). 

 

[…] Elbira Zipitria andereñoa, Ira ezizenez ere 

ezaguna. Ikastola klandestinoen sortzailea, 

Donostiako parte zaharrean bizi zen. Etxean bertan 

jarri zuen ikastola, gerraostean. Etxean bertan 

irakasten zien euskara interesa zuten euskaltzale 

guztiei. Etxean prestatu zituen andereñoak, gero 

ikastola berriak jartzeko.  

Maider Oleaga (Bilbo, 1976) zine zuzendaria bizi da orain etxe horretan, 

alokairuan. Berak ez zekien Elbira nor izan zen, baina jakin zuenean, hari buruzko 

filma egitea erabaki zuen. Asteartean egin zuten filmaren lehen pasea, Donostiako 

Antzoki Zaharrean. Parte-hartzaile eta laguntzaileentzat soilik, saio itxia. Estreinaldia 

udazkenean izango da. […] 

 

 

Musika (Youtuben): Bizirik gaudelako (Olatz Zugazti) 

 

Nahiago nuke banitu hegal bizkor zabalak, 

joan ahal izateko aise zure ondora, 

ta belarrira, xamurki, esan nik maite zaitudala, 

piztu dizudan suziak zugan iraun dezala. 

kantu hau nahi dizut eman zuri, herria, 

gu gara iturri zaharreko ur berria... 

oraindik hazi asko dut zuregan landatzeko 

esan ez ditudan hainbat olerki eta asmo, 

elkar lotzen gaituzten sokak ez dira apurtuko, 

bizirik gauden artean, bizirik gaudelako!! 

kantu hau nahi dizut eman zuri, herria, 

gu gara iturri zaharreko ur berria... 

 
  

https://ahotsak.eus/albisteak/elbira-zipitriari-buruzko-filma/
https://www.youtube.com/watch?v=E81XVlEtslc
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2- GARAPEN-FASEA 
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2. JARDUERA: ERMUA 

Hona Ermua herriko mapa:  
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Ariketak 
 

 1. Irakurri hurrengo zatiak eta markatu mapan liburuaren espazio nagusiak zein 

izan daitezkeen (agian interesgarria izan daiteke “Openstreetmap”, “Google maps” 

edo halakoren batekin lan egin ahal izatea ikasleek).  

 

 

       Zuzendaritza bulegoaren aurrean, berriro ere. Hodeik une batez geratzeko 

keinua egin zion Ismeneri: 

—Zeinek hitz egingo du? —galdetu zuen Hodeik—. Zuk hobeto hitz 

egiten duzu… 

Ismenek karkara txiki bat egin zuen: 

—Ez. Nik gehiago hitz egiten dut. Eta lotsagabeagoa naiz. Baina 

aproposago zeuk hitz egiten duzu. Ni baino tontoagoa izan arren —erantsi 

zion Ismenek lagun-ironiaz.  

(39. or.) 

                                                          

                                                               …  

  

Valdespinako Markesa parkean zeuden Hodei eta Ismene, Miren etorriko 

ote zen zalantzan. 

Askotan elkartzen ziren bazter hartan, Ego ibaiaren ur-ur doinua lagun, eta 

horrexegatik aukeratu zuten txoko hura orduan. Mirenen oso gogokoa zela 

bazekitelako. Izelaieta kaleko etxeen bista ederra zen, eta Mireni asko 

gustatzen zitzaion parkearen ertzean zegoen granadondo zuhaitza. “Enbor 

okerra eta fruitu gazi-gozoduna, nik bezala”, esan izan zien inoiz Mirenek. 

 

(52. or.) 

                                                             … 

 

 

Lobiano Jauregiaren aurrean zegoen Hodei. Telefonoa hartu zuen, argazki 

eta bideo batzuk grabatzen joateko. Agian gero ondo etorriko zitzaizkion, 

eskola proiekturako. 

Urduri sartu zen Jauregian. 

Jende dexente zegoen erakusketan. Ermua beti izan zen kulturari oso 

begira zen herria, eta halako ekintzek lagun asko erakartzen zituzten. Hobeto 

Hodeirentzat, oharkabean pasatu nahi baitzuen, eta errazagoa zen horrela, 

jende ugariren artean inurritxo bihurturik.  

 

(56. or.) 

                                                          … 
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Hodeik arretaz aztertu zuen telefonoko pantaila. Seinaleak beherantz 

markatu zion. Beherantz eta alboko kalerantz. 

Santiago elizaren atariaren alboan. 

Pausoak entzun zituen atzean. Hamaikagarren sustoa hartu ondoren, 

Izaskun zela ohartu zen. Hodeik keinu bat egin zion hurbiltzeko. 

—Santiago eliza markatzen du —azaldu zion liburuzainari—. Izaskun, 

ondo zaude?  

 

(72. or.) 

 

                                                 … 

     

Ur-zurrumurrua gero eta ozenago entzuten zen. 

—Uste dut susmatzen dudala zer izan daitekeen —azaldu zien Izaskun 

zuzendariak—. Ego ibaiak Ermuko kale zahar asko zeharkatzen ditu… 

azpitik. Herriaren ur-arteria balitz bezala.  

 

(86. or.) 

 

            

2. Egin dado bat liburuan agertzen diren espazio guztiekin, goiko espazio 

nagusiekin, zein “txikiagoekin” ere: Ismeneren garajea, Mirenen gela… 

Espazio bakoitza dadoaren alde batean marraztuko da. 

 4/5 ikasleko talde bakoitzean ezberdinak eginez gero, truka daitezke. 
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Beste dado bat egin daiteke liburuaren pertsonaia nagusien izenarekin: Hodei, 

Miren, Ismene, Izaskun, Meltxor, Niko. Pertsonaiek konta dezakete 1. pertsonan zer 

egiten ari ziren (ekintzak) espazio horietan. Pertsonaia toki horretan egon ez bada, 

berriro bota dezake espazioaren dadoa. Esaterako, eman dezagun dado batean 

“Lobiano” eta bestean “Meltxor” atera dela.  

Adibidea:  

Nik Lobiano jauregira ekarri nuen ispilu misteriotsua. Ispilu horretan begiratuz 

gero, zure dohaina zein den ikus dezakezu. Lagun batzuen bisita izan nuen ispiluaz 

galdezka… 
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Orientabide didaktikoak 

   

2. ERMUA 
 

Ebaluazio-adierazleak 
 

 

Konpetentziak: zeharkakoak (z) 

eta diziplina artekoak (da) 

 

 

Adimenak 

 

-Liburuaren pasarteak irakurri, eta 

espazio nagusiak identifikatu 

ondoren, Ermuko mapan kokatu 

ditut espazio horiek. 

 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia (z). 

 

-Elkarbizitzarako konpetentzia (z). 

 

- Izaten ikasteko konpetentzia (z). 

 

-Hitzez komunikatzeko 

konpetentzia (z). 

 

-Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia 

(da). 

 

-Adimen linguistikoa. 

 

-Pertsonen arteko 

adimena. 

 

-Barrurako adimena. 
-Dadoetan espazio nagusiak eta 

bigarren mailakoak marraztu ditut. 

-Pertsonaien larruan jarri ondoren, 

espazio horietan gertatutako ekintzak 

kontatu lehenengo pertsonan. 
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Gaia sakontzeko:  

 

 

Teodoro Zuazua (Etorkinen integrazioa) 

 

Teodoro Zuazuaz hainbat argazki:  

 

https://www.flickr.com/photos/ermukoliburutegia/sets/721

57633020968597/show 

 

Jose Maria Larruskainek idatzi du testua, On Teodoren bizitzaz, parrokiako aldizkarian 

(Moldatua). 

 

On Teodoro, herriari emaniko apaiza eta herriak maitatua. 

Abenduaren 14a zen. Eguzkitsua eta hotza. Oso hotza. Egun hura ez zen besteak 

bezalakoa Ermuko ikaslea zen honentzat. Ez bederen gabonak ate-joka zeudelako, 

baizik eta eskola hari izena ematen zion gizonaren urtebetetze-eguna zelako. Santiago 

Apostoluaren elizako apaizaren eguna zen. Ongarai 

auzoari (“Apaizaren etxeak” ere deiturikoari) izena ematen 

zion apaizaren urteurrena zen. Apaiz kontrabandista izan 

zen. Futbol-zelai zaharra kokaturik dagoen San Pelaioko 

lursailak lortzeko bitartekari ibili zen pertsona, hain zuzen. 

Edo ermuarrek beren aisialdian zinemaz gozatzeko 

espazio bat eraikitzea erabaki zuena. Ermua Zinema 1955. 

urtean inauguratu zen martxoaren 6an, eta hartan, 

antzezlanak, zarzuelak, kontzertuak, bilerak edo mitin 

elektoralak antolatu ziren.  

1915eko abenduaren 14an jaio zen On Teodoro Zuazua. Hura ospatzeko eta 

usadio on gisara, herriko haur guztiak zinemara eramaten gintuen pelikula bat 

ikustera. Ermua Zinemaren sarrera nagusiaren eskuinaldean kokatutako leihatilatik 

txartela ematen zizun Juanita Onandiak. Oroitzen ari naizen egun hartan, eskoletatik 

abiatu eta Ermuko kaleetan desfilatu genuen. Guztiok eskutik helduta, Izelaietako 

noranzkoa hartuta, zineaz gozatzera abiatu ginen. Han zegoen On Teodoro. Bertan 

abestu genion “zorionak zuri”. Beti irribarretsu, hunkitu egiten zen abesten entzuten 

gintuelarik.  

https://www.flickr.com/photos/ermukoliburutegia/sets/72157633020968597/show
https://www.flickr.com/photos/ermukoliburutegia/sets/72157633020968597/show
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Egun hartan, ziurrenik Ermua Zinemaren lehena, alde guztietara begiratzen nuen. 

Egurrezko berogailuaren epela sentitzen nuen. Film bat ikustea egokitu zitzaigun. 

Zein? Ba, zorionez, urte hartan Kramer vs. Kramer izan zen. Pelikula “ikaragarria”. 

Baina nire adinagatik ez nuen piperrik ulertu. Alta, nire memorian zizelkatuta geratu 

zen betirako. Han zeuden Dustin Hoffman eta Meryl Streep, 70eko hamarkada 

amaierako drama estatubatuarra antzezten, hamaika “Oscar” soinean. Emazteak 

senarra eta semea uzten ditu. Bere egoera profesionaleko momenturik onenean 

zegoenean, senarrak semea mantendu eta haren ardura eta zaintza osoa hartu behar 

ditu. Emaztea berriz itzultzen da, baina haurra berarekin eramateko soilik. Eta aldi 

berean, istorio guztia hiru erpineko maitasun-giro batean gertatzen da. Esandakoa: ez 

nuen ezer ulertu, baina asko gustatu zitzaidan. Agian, telebista edo zinean agertzen 

zen guztia atsegin nuelako. On Teodororen filma zen. Atsegin zuen. Aurrerago, ez 

nuen sekula ulertu nola irabaz zezakeen Oscarra Kramer vs. Kramer-ek, Coppolaren 

Apocalipsis Now tartean egonda. Hollywood eta bere kontuak… 

Ermua Zinematik irtetean, egiten zuen hotzarekin, ama guztiak gure zain ikustea 

zen hoberena. Nork bere amatxo topatu eta etxera bueltan, On Teodoren urtebetetze-

eguna ospatu genuen. Eta ospatu nuen halaber, nola ez, nire lehen filma Ermua 

Zineman.  

Jose Maria Larruskain (moldatua) 
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3. JARDUERA: IKARO 

 

Mirenek kalean aurkitzen duen hegorik gabeko txoria da Ikaro. Txoriari hegoak 

erauzi dizkiote, eta ezin du hegan egin. Horrela sentitzen da Miren ere: hegorik 

gabeko txoria balitz bezala. Hortik haren depresioa, itxuraz bederen. Ez daki zer nahi 

duen. Barruak esaten dio zerbait “atera” behar duela, zerbaiterako jaio dela, baina ez 

daki zertarako. Liburuan zehar Ikaroren eta bere lagunen bidez, ikasi egingo du, eta 

bere burua aurkituko du azkenean. 

 

Mirenek tarrapatan eraman zuen Joxan albaitariarengana. 

—Norbaitek tira egin dio, gogor tira egin ere —zehaztu zion gero 

albaitariak, kopeta suminak ilundurik—. Ez du katuren batek-edo egin, 

gizakiren batek baizik. Kaka-ume alaena. Hegoak atera nahi izan dizkiotela 

esango nuke, eta dena txikitu. —Eskumuturrak indarrez itxi zitzaizkion—. 

Batzuetan… ezin dut ulertu… 

Bat-bateko isiluneak aski adierazten zuen zein izan zitezkeen Joxanek 

mutututakoak. 

—Nirekin hartuko dut —erabaki zuen Mirenek une hartan—. Zuk esadazu 

nola zaindu behar dudan, eta etxera eramango dut. 

Mirenek eskuetan hartu zuen berriro txolarrea. Haren taupada bizi-biziek 

kilimak egiten zizkioten ia esku-ahurretan. Txoriaren begitxo urduriek bere 

begiekin bat egin zuten une batez. 

Bazekien, ulertu zuen Mirenek. Txoriak bazekien hegorik gabeko txoria zela, 

kondenaturik zegoela. 

 

(13-14. or.) 
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Ariketak 

1. Badakizu zer gertatu zitzaion Greziako mitologiako Ikarori? 

 

Euskal Wikipediatik moldatua:  

Ikaro Greziako mitologiako pertsonaia da. Kretako labirintoa eraiki zuen Dedalo 

arkitektoaren semea zen. Kreta uharteko erregeak, Minosek, dorre batean sartu zituen 

preso. 

Dedalok ihes egin zuen, baina ezin zuen Kretatik itsasoz irten, erregeak belaontzi 

guztiak oso ondo zelatatuta zituelako. Minosek lurrak eta itsasoa menperatuta 

zituenez, Dedalok lumazko hegoak egiteari ekin zion, beretzat eta bere seme 

Ikarorentzat. Luma handienak hariekin josten zituen, eta luma txikienak 

argizariarekin lotzen zituen, txorien hegoen formakoak egin arte. Amaitutakoan, 

hegan egiteko prest zegoen, hegoei eragin eta airean zebilela ikusirik. Ikaro semeari 

berdin egiten erakutsi zion. Aitaren aholkua: ez egiteko hegan eguzkitik hurbilegi, 

eguzkiaren berotasunak argizaria urtu egingo lukeelako, eta behe-behetik ere ez 

joateko, itsasoko olatuen aparrak lumak bustiko lituzkeelako. Orduan aita-semeak 

hegan hasi ziren. 

 

 

Istorioaren amaiera irakurri espiralean hurrengo koadro honetan:  

 

E N I K A R O 

Z U Z U E N E 

I T A K A R T 

S R I E G G A 

U U K Z U I I 

A A I R A Z T 

J A R O S A S 

 

 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Greziar_mitologia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Labirinto
https://eu.wikipedia.org/wiki/Dedalo
https://eu.wikipedia.org/wiki/Minos
https://eu.wikipedia.org/wiki/Belaontzi
https://eu.wikipedia.org/wiki/Eguzkia
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2. Irakurri hurrengo pasartea eta komentatu zer gertatu zitzaion Mireni. 

 

Olatu bat itsaso sakonean gisara abiatu ziren, txori bat udaberriko zeruan 

bezala, euforiko eta alai-zoro. 

Eramaten utzi ziren biak. Dantza egin zuten. Eta egin zioten. Ispiluari. 

Munduari. Batez ere beraien buruari. Dantza izan ziren, eta musika. 

Doinua, neska, txoria, gorputza, kandelak, lagunak. Dena bat eta denarekin 

bat. 

Arnasaldi sakon batez, Mirenek ispilua hartu eta lurrean makurtu zen 

azkenean. Ispiluari begira. Bere begien islaren begiak bereetan iltzaturik. Bere 

begien garrek eta kandelen suek bat eta bera. Sua, benetako sua, pizturik zen. 

Eta Mirenek irribarre egin zuen. Oso aspaldian ez bezala. Sekula baino 

barrenagotik.  

 

(97. or.) 
 

 

3. Airean marraztuz. Utzi musikak zu eraman zaitzan eta marraztu airean, 

kanta bakoitzaren erritmoan, zuk nahi duzun koadroa. Pasarteak eta kantak lotu ere 

egin beharko dituzue lehendabizi. Jarraitu intuizioari. Eta doinuari, noski. Ez dago 

erantzun bakarra. Laukian erantzun posible bat duzu. 

 

 

Kantaren bideo-lotura: 

Txoria txori (Mikel 

Laboa) 

—A zer nolako oparia! —esan zuen Meltxorrek, 

atzeko aulki batean bermatuta—. Oso ederra izan da 

zuek kooperatzen ikustea, aurre egiten eta amore ez 

ematen… eta dantza… Dantza bikaina izan da, 

Miren. 

Meltxor txaloka hasi zen berriro, eta txalo-sorta 

lehertu zen guztien aldetik. 

Mirenek burua apur bat jaitsi zuen, lotsa puntu 

batez. Txoriak ez. Ikarok burua ondo altxatua zeukan. 

Harro Mirenez, ziur aski. Harro eta eskertua. Hegan 

egin berri baitzuen Mirenekin eta Mireni esker. Eta 

Ikarorentzat, noski, hegan egitea bizitzea baino askoz 

garrantzitsuagoa zen. 

Txio!, erantzun zien txoriak guztiei (100. or.) 

https://youtu.be/0NW7CZxOxhI
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Kantaren bideo-lotura: 

 

Inundik inoare (Huntza) 

Ikarok berak ere Mirenen erritmoa sentitzen zuen, eta 

sorbalda batetik eskura joan zen txoria, dantzaren 

barruko dantzan balego bezala. Eskutik sorbaldara, 

Mirenen mugimenduarekin bat. 

Taupa sarkor baten antzera, musikaren bihotza 

zen Miren. Eta bihotz haren zati zen Ikaro. 

Tap. Tap-tap. (96-97. or.) 

 

Kantaren bideo-lotura: 

Ispiluaren aurrean (Alaitz 

eta Maider) 

Albaitariaren kontsulta-gelan isiltasuna nagusitu 

zen bi, hiru segundoz. 

—Hegorik gabeko txoria —murmurikatu zuen 

Mirenek azkenean, hitzak aizto gaiztoak balira bezala 

hitzak izan ordez. Neska txikia zen tamainan, bizia 

izaeraz… oraintsu arte behintzat. Azkenaldian ez zen 

oso bizirik sentitzen—. Ziur? (13. or.) 

 

 

 

 

Kantaren bideo-lotura: 

 

La felicidad (Izaro) 

Hodeik Mireni begiratu zion, lotsagorriturik baina 

azkenik ere irmo. 

—Zu ikusi zaitut, Miren. 

Ismenek karkara egin zuen. 

—Nik bai esan! —esan zuen Ismenek—. Nik bai 

esan hemen saltsa zegoela… 

Mirenek segundo batzuk behar izan zituen 

erreakzionatzeko. Hodeik ere bai. 

Mirenek begirada-ziztu bat zuzendu zion Ismeneri… 

eta Ismenek berehala ulertu zuen zergatia. Noski. 

Neska altuak denboraldia zeraman une hura noiz 

etorriko zain eta beldur. Ordurako, ordea, arrazoiakez 

ezik bihotzak ere onartua zion: zenbait bidaia ezin 

ziren behartu. Ametsa, esate baterako. Edo 

maitasuna. Maitasuna hartu egin zitekeen, edota 

eman. Sekula ez behartu. Hezkuntzaren moduan, 

maitasuna ez zelako ontzia betetzea, barneko sua 

piztea baizik. (108. or.) 

 

 

https://youtu.be/SJ6wdDOgtQ4
https://youtu.be/wgH2EqYHhmg
https://youtu.be/rzp5foKF9Ps
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Orientabide didaktikoak 

 

3. IKARO 

Ebaluazio-adierazleak 

Konpententziak: zeharkakoak 

(z) eta diziplina artekoak (da) 

 

Adimenak 

 

-Liburuaren pasarteak irakurri ditut eta 

mezuak interpretatu. 
 

 

 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko 
konpetentzia (z). 

 

-Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia 
(da). 

- Izaten ikasteko konpetentzia (z). 
 

-Arterako eta musikarako 

konpetentzia.  

-Motrizitaterako konpetentzia. 

 

 

-Adimen linguistikoa. 
 

-Pertsona barrurako adimena. 

 

-Musikarako adimena. 
 

-Adimen zinestesikoa. 

 
-Adimen naturalista. 

-Ikarori buruzko mitologia istorioa 

irakurri eta ulertu dut. 

 

-Ikusmen-estrategiaz baliatu eta 

istorioaren amaiera espiralean irakurri 

dut. 

 

-Abestiak eta liburuaren pasarteak lotu 

ditut intuazioari jarraituz. 
 

 

-Kantei gorputz mugimenduez lagundu 

diet. 
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Gaia sakontzeko 
 

 

Musika apur bat: Goizian argi hastian (Benito Lertxundi) 

 

Goizian argi hastian (Benito lertxundi) 

 
Goizian argi hastian,  

ene leiho-hegian 

txori bat pausatzen da eta  

goratik hasten kantan.  

 

Txori eijera, hain alegera,  

entzuten haidanian, 

ene bihotzeko tristura  

laister duak aidian.  

 

Ene txoririk maitena,  

zertaz jin hiz ni gana  

 

Iratzarrazi nialarik  

ametsik eijerrena. 

Jinik hain goizik, uste hiena  

baniala hanitx pena?  

 

Ez, ez, habil kontsolatzera  

malerusago dena. 

 

  

https://youtu.be/STNluqf7kXo
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4.JARDUERA: TXIMELETAREN ZIRKUA 

        

Irakurri liburuko testu-zati hau:  

 

 

Tximeletaren zirkua 
 

Olgak, informatika irakasleak, ikasleen lau gela elkartu zituen. Argiak 

jaitsi eta proiektorea prestatu zuen. 

—Film labur bat jarri nahi dizuet —esan zien irakasleak—.Interneten 

aurki dezakezue: “Tximeletaren Zirkua” du izenburu. Ederra eta aproposa 

iruditu zait. Ingelesez dago, baina euskaraz ditu azpitituluak. Hor alboan 

duzue aurkitzeko lotura edo telefonoarekin zuzenean ikusteko QR-a. Orain, 

elkarrekin ikusiko dugu, ondoren labur aztertzeko. 

  

  

Filma ikusteko lotura, hementxe sakaturik 

  

  

Ikasleek Will protagonista ezagutu zuten filmean: hankarik eta besorik 

gabeko gizona. Bitxikerien zirku batean zen, jendearen errukia jasaten 

batzuetan, eta iraina bestetan. Méndez pertsonaia azaltzean, beste era bateko 

pertsonak ezagutuko ditu, eta batez ere beste era bateko bideak.  

 

(50. or.) 

 

 

  

http://www.fernandomorillo.eu/bideoa-sua-piztea-baizik-01/
http://www.fernandomorillo.eu/bideoa-sua-piztea-baizik-01/
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Ariketak 

 

1. Nick Vujicic The butterfly circus film laburraren protagonista da. 

Motibazio- eta superazio-adibide petoa da. 

Irakurri haren biografia bideoa ikusi ondoren. Ez zara damutuko. Gero gurpil 

logikoaren egituraren bitartez, hausnartu film laburrari buruz (gurpil logikoaz 

gehiago “Gaia sakontzeko” atalean aurkituko duzu, jarduera honen azken atalean). 

Zalantzarik baduzu, kontsultatu Sua pizteko baizik liburuaren 17. kapitulua. 

 

 

 

 

 

 

2. Nolakoa naiz, nolakoak dira egituraren bitartez pertsonen barrurako adimena 

landuko da, baita pertsonen artekoa ere. Geure burua ezagutzen badugu, gure 

interesak, motibazioa, gaitasunak, ahulguneak… errazago landuko ditugu, eta 

ondorioz,  gure autoestimua indartuko da. 

 

  

 

      IDENTIFIKAZIOA 

-Zein da protagonista nagusia? 

-Zer gertatzen zaio? 

-Nolakoa da haren  bizitza 

Mendezek topatzen duenean? 

 

  

          KONPARAZIOA 

-Zer alde dago filmean agertzen 

diren bi zirkuren artean? 

-Konparatu pertsonaiak beldarrak 

zirenean eta tximeleta bihurtzen 

direnean  

 

       KAUSA-ONDORIOA 

-Mendezek Will-i zoragarria dela 

esaten dionean, zein da ondorioa? 

-Eta Mendezek ibaia berak bakarrik 

zeharkatzeko esaten  dionean? 

-Borroka handiagoak… 

         BALORAZIOA 

-Zergatik da handia Willen 

garapena? 

- Zuen ustez, gure dohainak 

aurkitzeko sufritu egin beharko 

dugu? 
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Autoezagutza-kartak 

Karta guztiak pilaturik, taldeka jolasten hasiko gara. Guk geuk ere nahi beste 

karta egin ditzakegu. Gogoratu adimen guztiak lantzen saiatu behar dugula. 

 

 

Aipatu gustatzen 

zaizu(e)n olerki, esaldi 

edo  igarkizunen bat, eta 

azaldu zergatik. 

Aipatu lasai egoteko 

nahiago duzu(e)n lekua.  

Zure/zuen filmik 

gogokoena. 

Gogora ekarri jolas 

dibertigarri bat. Zergatik 

dibertitu zine(te)n? Zerk 

pasarazi zizu(e)n ondo? 

Imita itzazu(e) asko 

miresten duzu(e)n 

pertsona baten keinuak. 

Nor da? Zergatik 

miresten duzu(e)? 

Aipa itzazu(e) bi 

musika-tresna. 

Zergatik gustatzen 

zaizkizu(e)? 

Esan zein den zure/zuen 

dantzarik gogokoena. 

Zergatik? 

Aipatu gustatzen ez 

zaizkizu(e)n bi animalia. 

Zergatik? 

Aipatu liburu 

gustukoenaren 

izenburua. Zergatik 

gustatu zitzaizu(e)n? 

Zure gelatik gehien 

maite duzu(e)n objektua. 

Non dago? Zergatik 

maite duzu(e)? 

Zure/zuen ikasgai 

gogokoena? Zergatik? 

Zure bizitzaren 

zenbakirik gogoenak: 

urtebetetzea, adina… 
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Autoestimu-kartak 

 

 

Kontatu zer egoeratan 

sentitu zaren harroen eta 

zergatik. 

Gogoratu ondo atera 

zitzaizun marrazki bat. 

Nolakoa zen? Zergatik 

atera zitzaizun ondo? 

Aipatu noizbait ondo 

kantatu duzun abestia. 

Nolakoa da? Nola 

interpretatu zenuen? 

Gehien gustatzen zaizun 

zeure buruaren gorputz-

atala. 

Ingurukoek zutaz 

azpimarratzen duten 

kualitatea. 

Ondoen moldatzen zaren 

ikasgaia. Zergatik? 

Klasean egin duzun 

lanik onena. Zergatik 

atera zitzaizun ondo? 

Sufrimenduaren osteko 

garaipenik handiena. 

Nola lortu zenuen? 

Deskribatu lagungarria 

izan zaren egoera bat. 

Zer lortu zenuen? Nola? 

Zeure kualitaterik onena. 

Zer egiten duzu 

horrelakoa izateko? 

Oso ona zaren kirola 

aipatu. Zergatik hori? 

Aipatu zure kabuz 

irabazi duzun zerbait. 
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Orientabide didaktikoak 

 

4.TXIMELETAREN 

ZIRKUA 

Ebaluazio-adierazleak 

 

Konpetentziak: zeharkakoak (z) 

eta diziplina artekoak (da) 

 

Adimenak 

-Liburuaren pasarteak irakurri, eta 

mezuak interpretatu ditut.  
 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia (z). 

 

-Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia 

(da). 

- Izaten ikasteko konpetentzia (z). 

 

 

 

-Adimen linguistikoa 

sustatzea. 

 

-Pertsona barrurako 

adimena lantzea. 

 

-Pertsonen arteko 

adimena lantzea.  

 

 

-Film labur bat ikusi, eta galdera 

zuzenen erantzunak identifikatu ditut. 

 

-Konparazioa eta kausa-ondorioa 

adierazten dituzten galderei erantzun 

ditut. 

-Balorazio- edo interpretazio-galderei 

erantzun diet. 

-Neure buruaz hausnartu, galderei 

erantzun, eta erantzunak taldean 

partekatu ditut. 
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Gaia sakontzeko 

Gurpil logikoaren egitura 

 

Liburu honetatik moldatua: Inteligencias múltiples. Escamilla Gonzalez Amparo (2014). Argit: 

Graó.  

 

Zer da Gurpil logikoa? Galdera-zerrendak edo baieztapenak ohi dira, ikasleen 

pentsamendua zirikatzeko eta sustatzeko. Galdera horiei esker, ideiak esplora 

ditzakete ikasleek.  

[…] 

Eduki ugarietarako duen aplikazio-gaitasunak garapen ziklikoa ahalbidetzen du: 

eduki bera teknika berarekin momentu askotan landu daiteke, eta analisian sakondu, 

erlazioetan eta balorazioetan. Prozesuaren faseak eta haren esanahiak ondorengo 

hauek dira:  

 

● Identifikatu: kontzeptua, ezaugarriak, tipologia. Adibidez, honelako 

galderekin: zer da? Nolakoa? 

● Alderatu: antzekotasunak eta desberdintasunak zehaztu. Adibidez, honelako 

galderekin: zeren antza du? Zertan da desberdina? Edota bereizi: zenbat 

motatakoak izan litezke? 

● Kausa-ondorio erlazioak zehaztu: zerk sortzen dituen (faktoreak) eta zerk 

ondorioak. Adibidez, honelako galderekin: Zer kausa edo ondorio dituzte? 

Zertarako da?  

● Arrazoitu: laburtu, ebaluatu eta baloratu. Adibidez, honelako galderekin: 

Zergatik dira garrantzitsuak (edo ez)? Zer konponbide proposa daiteke? 

Egongo ez balitz zeozer aldatuko litzateke? Zer ebaluazio-mota plantea liteke? 
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Borrokatu beharraz:  

Hau da ene ondasun guzia (J. Sarrionaindia) 

 

Iluntasuna neurtzen 

  
 

Argia amatatzen denean, ustekabean, 

ez dugu zer atxeki, 

ez nora jo, ez zer egin, argi 

esateko: ilunbetan gaude. 

Egoera tristea da, baina zeozelan 

onuragarria. 
 

Onuragarria da, normalean inguruarekiko 

dugun konfidantza eten eta 

gure berezko bakardade eta babes gabezia 

egiaztatzen duelako. 

 

 

Argia amatatzen denean, ustekabean esan dut, 

zeren eta hori ustekabean gertatzen da beti, 

akzidente bat bezala, gure ahalmena 

zentral hidroelektrikoen mendean dagoela, 

gure borondatea posterik poste heltzen diren 

kableetatik zintzilik, 

gure zihurtasuna bonbilaren metalezko hari mehea 

bezain larria dela ohartzen gara. 

Eta bitartean ez garela ezer, ilunbetan 

higatzen diren haur izuak besterik. 

 

Argia amatatzen bada, zaila da lehenago hasitako 

solasa jarraitzea, 

Iluna arren dena berdina da, edo berdintsua 

izan beharko luke, 

baina argia amatatu denean isildu zara 

edo gaia aldatu duzu, 

eta armairutik ateratako kriseilu zaharrak 
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argia eman arte 

begibistakoa ezezaguna egin zaizu eta 

haztamuka bizi izan zara... 

 

Eskerrak ilunbeak ditugula, argirik 

oraindik ez badugu. 

Ilunbetan bizitzen ikasi arte ez dugu 

argi bizitzen jakingo. 
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5. JARDUERA: ELKARRIZKETAN 
 

 

Badakizu zertan duten antza John Deek-ek eta Lewis Carroll-ek? Biak aipatzen 

ditu Morillok bere liburuan. 

 

—Ispilu madarikatua —esan zuen Ismenek. 

—Bai, bai, zuk barre egin. Aitak kontatu zidanez, John Dee izeneko mago 

ospetsu batena izan zen. Askoren ustez, erabat sorginduta dago. 

Gela handia zen. Ispilu eta kristal ugari zeuden han-hemen kokatuta, eta 

distira berezia hartzen zuten argilun hartan. Txanpon bat bezain ñimiñoak ziren 

batzuk, atetzar bat bezain zabalak besteak: erakusleihoak, kaleidoskopioak, kristal 

edo metalezkoak… Distirez eta itzalez inguraturik zeuden. Islak eta islen islak. 

—Horrela ikusita, leku fantasmagorikoa erabat —atera zitzaion Ismeneri—. 

Hotzikarak menderatu ezinda nabil, Hodei. 

—Bagara bi. Hor, Ismene. Horixe da —seinalatu zion Hodeik Ismeneri, 

xuxurlaka—. Hori da magoaren ispilua.  

 

(10-11. or.) 

 

                                                             *** 

 

Lewis Carroll idazlearen Alizia pertsonaiaren irudi batzuk ikusi zituen, 

tamaina naturalekoak, ispilu batean murgiltzen. Aliziaren alboan, Chesire katua 

zegoen, betiere irribarrez. 

Hodei bi irudiengana hurbildu zen: 

—Zer dago ispiluaren beste aldean, Alizia? —galdetu zion Hodeik kartoizko 

irudiari—. Ametsak? Infernua? 

Informazio gehiago irakurri zuen mutilak hainbat paneletan 

 

(57. or.) 
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Ariketak 

1. Zer sinbolizatzen du ispiluak, zure ustez, aurreko bi testuetan? 

Erantzun posiblea:  

Aliziaren kasuan ispilua alde inkontzienterako jauzia izan daiteke.  

John Deeren kasuan ere alde magikoa, alde iluna, harago dagoen mundua, 

misterioa. 
 

2. Hurrengo testuetan John Dee-ren eta Lewis Carroll-en datu batzuk dituzu. Zertan 

dute antza bi pertsonaiek? Biak dira matematikariak, adibidez. 

Euskal Wikipediatik:  
 

John Dee: Londresen jaio zen. Matematikaria, 

astronomoa, astrologoa, okultista, nabigatzailea, 

Britainiar Inperioko zerbitzaria, eta Isabel I.a 

Ingalaterrako erreginaren aholkularia izan zen. 

Alkimia eta igartzea ikertu zituen. Zientzian eta 

magian izan zuen eragina (ez ziren apenas bereizten).  

Garaiko gizon jakintsuenetako bat izanik, Pariseko 

Unibertsitatean aljebra aurreratua irakastera gonbidatu 

zuten, hogei urte inguru besterik ez zuenean. 

Matematikaren defendatzaile handia eta astronomo 

errespetatua izan zen, baina baita nabigatzaile aditua 

ere, eta aurkikuntzen garaian Ingalaterrak egin zuen 

esplorazio-bidaietan biziki aktiboki parte hartu zuen. 

 

Lewis Carroll: Matematikari eta argazkilari 

britainiarra izan zen. Dudarik gabe, mundu osoan 

ezaguna izan bazen Alice's Adventures in 

Wonderland (Aliceren abenturak Lurralde 

Miresgarrian) bere idazlanagatik izan zen. 

Dodgsonen adiskideei, heziketa ingelesari eta garaiko 

gai politikoei egindako aipamen satirikoez beteta 

dago liburua. Istorioak deskribatzen duen Lurralde 

Miresgarria logikazko jokoek sortzen dute. 

Horregatik, liburuak arrakasta izan du hainbat 

alorretan: umeen edo matematikarien artean, baita 

psikonauten artean ere. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Matematikari
https://eu.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Astrologia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Okultismo
https://eu.wikipedia.org/wiki/Nabigazio
https://eu.wikipedia.org/wiki/Britainiar_Inperioa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Elisabet_I.a_Ingalaterrakoa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Elisabet_I.a_Ingalaterrakoa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Alkimia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Aurresan
https://eu.wikipedia.org/wiki/Zientzia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Magia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Parisko_Unibertsitatea
https://eu.wikipedia.org/wiki/Parisko_Unibertsitatea
https://eu.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://eu.wikipedia.org/wiki/Nabigazio
https://eu.wikipedia.org/wiki/Esplorazioen_Aroa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ingalaterra
https://eu.wikipedia.org/wiki/Matematikari
https://eu.wikipedia.org/wiki/Argazkilari
https://eu.wikipedia.org/wiki/Britainiar
https://eu.wikipedia.org/wiki/Aliceren_abenturak_Lurralde_Miresgarrian
https://eu.wikipedia.org/wiki/Aliceren_abenturak_Lurralde_Miresgarrian
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3. 1-2-3 bizkarrean marrazten dinamika. 

 

4-5 ikasleko taldeetan egiteko.  

Partaideak ilaran eseriko dira lurrean, arraun eran.  

Ilararen azkenari liburuan agertzen diren esaldietako bat emango zaio. Kantitatea 

adierazten duten esaldiak izango dira, eta azkenak aurreko pertsonaren bizkarrean 

margotu beharko du hura. Horrela, katean lehenengo partaidearengana heldu arte. 

Hark bizkarrean idatzi dioten esaldia esan beharko du (edo berari heldu zaiona, 

noski). 

Adibidez: 

Hiruzpalau minutu, erdi-barrea erdi-ironia, mila urte, ehunka, bost!, zazpi milioi 

bat urteko musika-dorrea.  

 

 

4. Zenbakien guda dinamika 

Egin bi talde. 

Talde bakoitzeko partaideei 1 eta 10 arteko zenbakiak banatuko zaizkie. 

Zenbakiak orri plastifikatuetan egon daitezke, berrerabili ahal izateko.  

Irakasleak 3 edo 4 zifrako zenbakiak esatean, partaideak ordena egokian kokatuko 

dira, nork bere zenbakia eskuan (kartel gisara), ahalik eta lasterren esandako zenbakia 

osatzeko. 

Txanda bakoitzean zenbakia osatzen duten lehenek irabaziko dute.   

  

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
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Kontrola eramateko taula: 

 

 A taldea  B taldea 

1567   

5674   

 

5. Liburuko bi pertsonaia aukeratu eta elkarrizketan jarri. “Etxeko” adibide bat 

emango dizuegu: 

 

ALIZIA: Kaixo! Ikusi duzu untxi bat erloju bat hankatxoan? Zulo honetan erori 

naizenetik topa dudan konpainia bakarra izan da, bueno eta orain zu.  

MIREN: Ez, ez dut ikusi. Aizu, bada hau lurralde miragarria? Ispilu bati begira 

nengoela, hona etortzeko desioa izan dut, eta hara! Hemen nago Aliziarekin 

berarekin hitz egiten! 

ALIZIA: Ba, goazen, lagun! Hor behean Jan-nazazu jartzen duen tarta bat ikusi 

dut eta goseak amorratzen nago. Ai, izena ez dizut galdetu! 

MIREN: Miren, eta hau Ikaro da. 

ALIZIA: Eta zergatik etorri nahi zenuen hona, Miren? 

MIREN: Umea izan nahi dut berriro. Hori besterik ez! 

ALIZIA: Ba, ez dakit ba leku egokira etorri zaren. Hemen oso jende arraroa dago 

eta umeak ez dira, hain zuzen. Kapelagile alfer batekin egon naiz, beldar 

erretzaile batekin, katu irribarretsu batekin… Umerik ez dut inondik ere ikusi, 

ordea, baina goazen, kartetan jolasten konbidatu naute eta. 

 

Hurrengo txandan, Jonh Dee-ren eta Meltxorren arteko elkarrizketa imajina 

daiteke, esate baterako. 
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Orientabide didaktikoak 

 

 

5.ELKARRIZKETAN 

Ebaluazio-adierazleak                          

Konpetentziak: zeharkakoak (z) 

eta diziplina artekoak (da) 

 

Adimenak 

-Liburuaren pasarteak irakurri eta 

mezuak interpretatu ditut. 
 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia (z). 

 

-Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia (da). 

-Matematikarako konpetentzia (da). 

- Izaten ikasteko konpetentzia (z). 

 

-Motrizitaterako konpetentzia (da). 

-Adimen linguistikoa 

sustatzea.  

 

-Pertsona barrurako 

adimena lantzea.  

 

-Pertsonen arteko 

adimena lantzea.  

 

-Matematika eta 

logikarako adimena 

lantzea.  

 

-Adimen zinestesikoa 

jorratzea.  

-Biografiak irakurri ostean, 

antzekotasunak bilatu ditut. 

-Zenbakiak marraztu ditut, ahalik eta 

ondoen, besteon bizkarretan, eta 

besteenak interpretatzen saiatu naiz. 

-Zifrak taldeka osatzen saiatu naiz. 

-Fikzio-elkarrizketak idatzi eta 

antzeztu ditut. 
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Gaia sakontzeko 
 

 

    

Matematika eta mundu praktikoa. Arkimedes handia 

      
Liburu honetatik moldatua: Breakthroughs in Science . Isaac Asimov (1959). 

Argit: Scholastic.  

 

Arkimedes 

 

Izan omen zen gizon bat armada oso baten aurka borrokatu zena. Antzinako 

historialariek diote gizon hura adinekoa zela. Izan ere, hirurogeita hamar urtetik gora 

zituen. Munduko potentzia handienarena zen armada: Erromakoa hain zuzen.  

Egiari zor, adineko gizon hura, greziarra izaki, ia hiru urtez borrokatu zen 

erromatar armadaren aurka… eta garaipena lortzeko zorian izan zen. Sirakusako 

Arkimedes zen, garai haietako zientzialaririk handiena.  

Sirakusa Siziliako herri greziarra zen. Kondairak 

dioenez, hango harresietan ispiluak ipini zituzten, ispilu 

konkaboak. Horrela, eguzki-izpiak erromatar itsasontzien 

aurka islatzen ziren eta haiek erretzen zituzten. Ez zen 

sorginkeria izan, Arkimedes baizik. Esaten dutenez, habe 

batetik zintzilik ateratzen ziren harresietatik aurreraka 

atzapar ikaragarri batzuk, eta itsasontziak altxa eta irauli 

egiten omen zituzten. Ez zen magia, Arkimedes baizik.  

Izan ere, Arkimedes aurretiko zientzialari eta 

matematikari greziarrengandik desberdina zen. Haiei, 

noski, handitasuna ukatu gabe. Arkimedesek irudimenean irabazten zien.  

 

Arkimedesek ausardian aurreratu zien aurretikoei. Itsasoko hondar-aleak 

zenbagarriak zirela erabaki, eta hori lortzeko metodo bat asmatu zuen. Hare-aleak 

zenbatzeko ez ezik, lur planeta estaltzeko beharrezkoak liratekeen hondar-aleak 

zenbatzeko adina, bai eta unibertsoa betetzeko adina ere. Helburu horrekin, zifra 

handiak adierazteko modu bat asmatu zuen. Metodo hark gaur egungoaren 

antzekotasunak ditu zenbait alorretan.  
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Garrantzitsuena zera da, Arkimedesek inork aurrez egin ez zuena egin zuela. 

Alegia, zientzia aplikatu bizitza praktikoko arazoei, eguneroko bizitzan. Arkimedes 

aurretiko matematikari greziar guztiek (Tales-ek, Pitagoras-ek, Eudoxo-k, Euclides-

ek…) matematikak entitate abstraktu gisa ulertu zituzten, unibertsoaren ordena 

dotorea ulertzeko modu bat bezala besterik ez. Ez zuten matematika modu praktikoan 

erabiltzen. Intelektual finak ziren, matematikak modu praktikoan erabiltzea esklaboen 

edo merkatarien kontua zela uste zuten, eta aplikazio modu hura erdeinatzen zuten. 

Arkimedesen jarrera ez zen haiengandik gehiegi urruntzen, baina bere ezagutza 

matematikoa arazo praktikoei ebazpena emateko erabili zuen. 

Alexandrian, zientzialariak eguneroko arazo praktikoen gainetik zeudela irakatsi 

zioten. Alta, arazo horiexek ziren Arkimedes liluratzen zutenak, eta ezin zituen 

burutik kendu. Zaletasun hartaz lotsaturik, ez zuen bere asmakuntza mekanikoen 

erregistrorik egin. Baina gelditu gabe eraikitzen eta sortzen jarraitu zuen. Hortik 

datorkio fama.  

 

Haren lehenengotariko aurkikuntza  palankaren oinarrizko mekanika izan zen. 

Demagun euskarri baten gainean habe bat dugula. Euste-puntuaren alde batean, habea 

hamar aldiz luzeagoa da beste aldearekin alderatuz. Luzeagoa den besotik habeari 

beheraka tiraz gero, beste aldea aldea ere desplazatzen da, baina desplazamendu-

distantzia hamar aldiz txikiagoa da. Alta, alde luzea beheraka bultzatzeko erabilitako 

indarra hamar aldiz handiagoa da beso motzagoa den aldean. Beraz, esan daiteke hein 

batean distantzia indar bihurtzen dela, eta alderantziz.  

 

Premiaren araberako palanka eraikitzea nahikoa zen, beso luzeko aldetik behera 

tira egin eta beste aldean, alderik laburrenean, edozein pisu 

altxatzeko.  

“Emadazue euste-puntu bat”, esan zuen Arkimedesek, “eta 

mundua mugituko dut”.  

Hieron erregeak, hura harropuzkeria galanta zelakoan, pisu 

handiko objektu bat mugitzeko eskatu zion. Mundua ez agian, 

baina nahikoa bolumen zuen zerbait bai. Arkimedesek portuan 

lehorrean zegoen itsasontzi bat aukeratu zuen balentria 

hartarako. Bidaiariz eta merkantziaz betetzeko eskatu zuen, 

gainera. Itsasontzia hutsik egonda ere, garai hartan ezingo lukete ontzia uretaratu 

hamaika gizon soketatik tiraka egonda ere.  

Arkimedesek sokamuturrak korapilatu zituen eta txirrika-sistema bat prestatu 

zuen (palanka moduko bat, baina habeak erabili ordez, sokak erabili zituen). Sokatik 

tira egin zuen eta esku bakar batekin, pixkanaka, itsasontzia uretaratu zuen.  
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Erakustaldiaren ondoren, Hieron bere ahaidea zenaz fidatzeko prest zegoen. Izan 

ere, argi geratu zitzaion nahi izanez gero, Arkimedesek lurra ere mugituko zuela. 

Beraz, erabateko konfiantzan oinarrituz, erregeak konponezinak ziren hamaika 

arazori soluziobideak ematea proposatu zion.  

 

Urregile batek urrezko koroa egin zion erregeari. Erregea ez zen oso ziur 

urregilearen zintzotasunaz. Izan ere, artisauak hartutako urre guztia horretarako 

erabili ote zuen jakin nahi zuen. Iruzurrik bazen, Arkimedesek esatea nahi zuen. 

Azken batean, urrearen ordez, zilarra edo kobrea erabili zezakeen urregileak. Koroa 

hondatu gabe, erronka ebazten saiatu zen zientzialaria.  

Arkimedesek ez zekien zer egin. Kobrea eta zilarra urrea baino arinagoak ziren. 

Urregileak metal hauetakoren bat erabili bazuen koroa egiteko, urreak behar zuena 

baino espazio gehiago okupatuko zuketen arinagoak izateagatik. Beraz, hori 

frogatzeari ekin zion. Erronka, ordea, ondorengo hau 

zen: nola jakin koroaren bolumena, koroa masa 

trinkoa bilakatu gabe? 

Arkimedes galdera hura burutik kendu ezinda 

zebilen. Leku guztietan, bolumena nola kalkulatu 

pentsatzen zebilen. Bainu publikoetan, etsita, tina 

batean sartu zen, eta urak gainezka nola egiten zuen 

begira zegoela, zutik jarri zen bat-batean. Gorputzak 

ura tinaren kanpoaldera mugitzen zuela konturatu 

zen. Mugitutako ur kopuruak gorputzaren 

bolumenaren parekoa behar zuen, bai ala bai. Beraz, 

edozein gauzaren bolumena jakiteko, mugitutako ur kantitatearen bolumena neurtzea 

besterik ez zuen. Argitasun-une batean, sena lagun, desplazamenduaren printzipioa 

asmatu zuen. Horretan oinarrituz, flotazioaren legea eta grabitate espezifikoaren legea 

ondorioztatu zituen.  

 

Arkimedesek ezin izan zuen itxaron. Baineratik salto batean irten eta biluzik eta 

erabat bustita, kalera atera zen, korrika etxera iristeko asmoz, behin eta berriz “topatu 

dut, topatu dut!” oihukatzen zuela. Garrasiak, ordea, bere hizkuntzan egin zituen, 

noski: grezieraz. Hots, “Eureka, eureka!”. Gaur egun, oraindik, hitz hori erabiltzen 

dugu aurkikuntza bat egin dugula pozak zoratzen adierazteko.  

Koroa uretan sartu, eta desplazatutako uraren bolumena neurtu zuen. Jarraian, 

ekintza errepikatu zuen pisu bereko urre puruzko pieza batekin. Desplazatutako ur-

bolumen kopurua txikiagoa zen. Koroako urrea metal arinagoko batekin nahastu 

zuten, ondorioz. Erregeak urregilea exekutatzea agindu zuen.  
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Arkimedesek ez zion inoiz arazo baten erronkari muzin egin, nahiz eta adinean 

gora egin. Kristo aurreko 218. urtean, Kartagok (Afrika iparraldean) eta Erromak 

elkarri gerra deklaratu zioten.  

Hieron hil ostean, boterera igo zen taldeak Kartagoren alde egin zuen. Kristo 

aurreko 213. urtean, Erromak hiria inguratu zuen.  

Ordurako adinekoa bazen ere, Erromatar armada arrastoan sartuta izan zuen hiru 

urtez jarraian Arkimedesek. Gizon bakar batek ezin zuen gehiagorik egin, eta K. a. 

211. urtean hiriak ezin izan zion gehiago eutsi. Porrota, ordea, ez zen nahikoa izan 

Arkimedesen burua geldiarazteko. Soldaduak hirira sartzen ari zirenean, Arkimedes 

matematika-arazo bat konpontzen zebilen diagrama baten laguntzaz. Soldaduetako 

batek amore emateko agindu zion. Arkimedesek, ordea, ez zion jaramonik egin eta 

berean jarraitu zuen. Arazoa ebaztea garrantzitsuagoa zen zientzialariarentzat. “Ez 

zapuztu nire zirkuluak” esan omen zion soldaduari. Eta soldaduak akabatu egin zuen.  

Arkimedesen aurkikuntzak gizateriaren 

herentzia izatera igaro dira. Eguneroko 

bizitzako arazoak konpontzeko arrazoi 

zientifikoa erabil zitekeela frogatu zuen, eta 

baita zientzia puruaren teoria abstraktu batek 

(palanka azaltzen duen printzipioak) gizakien 

giharrei lan handia aurreztu diezaieketela ere.  

Eta alderantzizkoa ere frogatu zuen. Izan 

ere, problema praktiko batetik abiatuz (urregilearen balizko aizunetik) printzipio 

zientifiko bat aurkitu zuen.  

Gaur egun, zientziaren helburua unibertsoa hobeto ulertzen laguntzea dela uste 

dugu. Baina bada besterik ere: gizateriaren bizi-baldintzak hobetzen laguntzea, 

munduko edozein izkinatan. 
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“Litematika” edo matematika eta literatura 

(http://matematika-txokoa.eus blog-etik: http://matematika-

txokoa.eus/eu/dss2016eu/litematika/ 

 

[…] Ez oso maiz, baina batzuetan, liburu bat ezagun egiten da eta, hara! Ideia 

matematiko baten inguruan harilkatu du idazleak ipuina, nobela, komikia, baita 

poema ere. Halakoetan, nola klasifikatu egile hori: idazlea da? Zientzialaria? Biak 

batera? Xomorro bat? 

Inoiz, matematikariek literatura-tekniketara jo izan dute, asmo dibulgatibo 

batekin, euren lana eta ezagutza matematikoak gizarteratzeko. Beste batzuetan aldiz, 

idazleak izan dira ideia matematikoetan edo matematikarien bizitzetan inspiratu 

direnak, euren nobelak idazteko. […] 

 

  

http://matematika-txokoa.eus/
http://matematika-txokoa.eus/eu/dss2016eu/litematika/
http://matematika-txokoa.eus/eu/dss2016eu/litematika/
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6. JARDUERA: HEZKUNTZA 

KALEIDOSKOPIKOA 
 

 

 

 

 

Irakurri liburuaren pasarte hau:  

 

Errealitatea anitza eta berezia zela azaldu zidan Zuazuak orduan. Eta opari bat 

egin zidan: kaleidoskopioa. Ulertzeko zenbat bide egon zitezkeen bide bakar 

batean. Badakizue kaleidoskopioa zer den? 

Erantzunaren zain egon gabe, Meltxorrek tiradera bat seinalatu zion 

Mireni: 

—Zabaldu hori, mesedez. Hortxe dago kaleidoskopioa. Hartu eta begiratu 

muturretik. 

Mirenek 25 zentimetroko tutu bat atera zuen tiraderatik. Begiratzean, ahoa 

zabaldu zitzaion: 

—Ze ederra! —esan zuen. 

Ismenek ere gustura ederretsi zuen kaleidoskopioaren barrena. 

—Errealitate ugari daude elkarren gainean —azaldu zien Meltxorrek—. 

Buruan ilerik adina bider! Kaleidoskopio horrekin ulertu nuen bikain. Liluratu 

egin ninduen. Eta hortik abiatuta, argia, lenteak, kristalak… eta ispiluak. 

Ingeniaritza optikoa ikasi nuen. Eta islei loturiko edozer ikertu nahi izan nuen. 
 

(59. or.) 
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Ariketak 

Errealitatea ugaria eta berezia da. Hainbat bide egon daitezke bide berean. Oso 

ondo ulertzen da ideia aurreko pasartean, Meltxorrek zer ikasi nahi zuen deskubritu 

zuen unea Mireni eta Ismeneri azaltzen dienean. 

Begirada kaleidoskopikoa izan beharko genuke guztiok, kolore-sorta zabalagoa 

ikusi ahal izateko.  

Prestatu diren proiektu honen ariketek ere kaleidoskopikoak nahi dute izan, 

irakurlearen gaitasun guztiak agerian uzteko. 

Sei kapelen teknika deritzona azalduko da orain.  

 

 

Edward de Bonok proposatu zuen Sei kapelen teknika, normalean modu oso 

jakin batzuetan erreakzionatzen dugulako gizakiok gertaeren edo erabakien aurrean: 

errealistak gara, grinatsuak, edo ezkorrak, sortzaileak… Baina gutxitan aurreko 

guztiak batera. Agian gizakion arazoak, erabakiak… ikuspuntu horietatik guztietatik 

hartuko bagenitu, hobeto joango litzaiguke. 

Sei kapelen teknika erabakiak hartzeko eta pertsonen arteko eta barruko adimena 

lantzeko erabiltzen bada ere, edozein edukiri aplika dakioke. Baita adimen-mota 

guztiak lantzeko ere. Zein da De Bonok ezarri zuen pentsamendu-mota? Kapela 

koloredunak erabili zituen. Kapela bakoitzak pentsamendu-era bat sinbolizatzen du. 

Interesgarriena kapelak trukatzea da (eta harekin pentsamendu-erak, noski), 

ikuspuntu guztiak kontuan hartzeko. Horrela, erratzeko aukerak murriztuko lirateke. 

Teknika hori asko erabiltzen da enpresetan, proiektuen bidegarritasuna neurtzeko. 

Hurrengo eskema zernahi arazo, erabaki, analisi… lantzeko ere erabil daiteke. 
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                                                   Sei kapelak 

Kolorea Pentsamendu-era 

 Kapela zuria 

 -Informazioa bilatu, aztertu eta integratu. 

-Hartu kontuan datu objektiboak, 

ekintzak… 

-Galdetu: zer dakigu? Zer behar dugu? Non 

topatu dugu? 

Kapela gorria 

 

-Erabili intuizioa, sentimenduak, 

emozioak. 

 

-Gaiari buruzko sentimenduak atera.  

Kapela beltza 

-Erabili zuhurtzia eta oreka.  

-Iradokizunak baztertuko dira irizpide 

batzuen arabera.  

-Proposamenak atzera botako dira, haien 

alde txarrak azalduz.  

Kapela horia 

-Erabili logika positiboa eta baikorra. 

-Aurrera begiratu, emaitza onak bilatzeko.  

-Alde ona bilatuko da.  

-Aztertzen denak funtzionatuko duela 

bultzatuko da.  

Kapela berdea 

-Erabili sormena, fantasia, irudimena.  

-Bilatu ideia berriak.  

-Sustatu estimulu eta aldaketak.  

-Bilatu aukera eta bide berriak.  
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Kapela urdina 

-Garatu proiektuaren ikuspegi orokorra.  

-Erabili metaezagutza.  

-Osatu prozesu osoaren antolaketa.  

-Zer pentsamendu indartu behar den 

erabaki.  

  

Jar dezagun liburuan agertzen den antzeko egoera bat. 

Eskolan proiektuekin lan egin behar dugun erabaki behar dugu irakasleok eta 

ikasleok. 

Imajinatu irakasleen arteko bilera (irakasleen artean antola liteke benetan, edo 

ikasleen artean antzeztu). Kapela guztiak erabiliko dira, txandaka, eta behar 

bezainbestetan errepikatuko dira koloreak, hala erabakiko balitz:  

 

Gaurko bilera hastera doa. Dakizuenez, Hezkuntza Saila presionatzen ari da 

irakasleok programazioak betiko eran emateari uzteko eta, lehenbailehen guztiok 

ikasgaien arteko proiektuen bidez lan egiteko. Horretarako, proiektuen plan bat jarri 

behar dugu abian, datorren irailean praktikan jartzeko. 

 

Zoragarria litzateke! Ikasleekin harremana estutuko genuke, eta gu ere 

motibatuago ibiliko ginateke. Ni prest nago. Nirekin lan egin nahi duen edozein 

irakaslek nire sostengu osoa izango du. Horrelako zerbaiten esperoan egon naiz beti! 

 

 Baina zuk ondo pentsatu al duzu? Zer uste duzu? Aldaketa horrek 

eraldaketa handia eskatzen du. Ezin duzu hezkuntza-sistema osoa aldatu hilabete 

batean! 

Gainera, nik ez dakit benetan horrela lan egitea eraginkorra den. Denbora piloa 

galtzen da. Eta gero zer? Diagnostiko-probak, selektibitatea… Horiek ez dira 

proiektuak… 

 

 Ba, nik funtziona dezakeela uste dut. Aski frogatua dago proiektuen bidez 

pentsatzen ikasten dugula. Ziur ondo aterako dela, duda barik.  

 

 Diseina dezakegu proiektu integrala institutuan, eta mintegi bakoitzean 

maila guztiak inplikatzen dituen zerbait planteatu beharko dute. 
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Ea, errealistak izan gaitezen! Datuek diote ezin dela urrats hori eman 

prestakuntza barik. Lehenengoz kontaktuan jar gaitezke proiektuekin lan egiten duten 

beste ikastetxe batzuekin, eta hementxe eskainiko diegu formazioa. Bestalde, 

estatistikek diote proiektuekin lan egiten duten ikasleek emaitza hobeak dituztela 

ohiko probetan. 

 

 Ondo ba. Eskerrik asko ekarpenengatik. Beste ikastetxe batzuekin hitz 

egingo dugu lehenengoz. Formazioa eskainiko diegu irakasleei eta planaren 

bateragarritasuna aztertuko dugu. Irailerako mintegi bakoitzeko proiektu bat 

gutxienez bideratuta egon beharko du. Ondo iruditzen al zaizue? 
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1. Orain imajinatu beste egoera bat. Ikasleak eztabaidan dabiltza. Proiektuen 

bidez ikasi nahi duten ala ez jakin nahi dute irakasleek. Ikasleen delegatuak (kapela 

urdina jantzita) gaia planteatuko du. Iritzi bateratua lortu behar dute azkenean. 

Txertatu elkarrizketa laukietan eta kapelaren koloreen arabera jokatu. 
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Orientabide didaktikoak 

 

 

6.HEZKUNTZA 

KALEIDOSKOPIKOA 
Ebaluazio-adierazleak 

Konpetentziak: zeharkakoak (z) 

eta diziplina artekoak (da) 

 

Adimenak 

 

-Liburuaren pasarteak irakurri eta 

mezuak interpretatu ditut. 

 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia (z). 

 
-Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia (da). 

- Izaten ikasteko konpetentzia (z). 

 

-Adimen linguistikoa 

sustatzea.  

 
-Pertsona barrurako 

adimena lantzea.  

 
-Pertsonen arteko 

adimena lantzea.  

 

 

-Hainbat pentsamendu-mota ulertu ditut 

sei kapelen teknikaren bitartez. 

-Elkarrizketak idatzi ditut, hainbat 

nortasun eta pentsamendutatik, sei 

kapelen teknikaren bitartez. 
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Gaia sakontzeko  

Liburu honetatik moldatua: Six Thinking Hat. De Bono (1985). Argit: Little, 

Brown and Company. Eta baita www.lamenteesmaravillosa.com/la-tecnica-de-los-

seis-sombreros/ webgunetik ere.  

 

Sei kapelen teknika funtsezkoa da. Izan ere, egiturazko oinarrizko elementuak 

eskaintzen ditu pentsamenduaren estrategiak eta gaitasunak sustatzeko. De Bonok 

sortua (2009an), hainbat eduki motatan garatzen eta jartzen da praktikan. Adibidez, 

haur hezkuntzan gorputz-hizkuntzaren bitartez erabili daiteke: kapela gorrian, bihotza 

seinalatu; kapela beltzean, begia erne egotearen keinua; kapela horian, irribarrea eta 

esku ematea… Horrela, aplikatzen den fase bakoitzean, haurrek errazago gogora 

dezakete fase horietako esanahia.  

Nahiz eta adimen interpertsonalari eta intrapertsonalari estuago lotuta egon, 

erabakiak hartzeko duen balioagatik, ikaragarrizko altxorra da, orokorrean, edozein 

eduki motatan erabil daitekeelako, hartuko diren erabakien 

funtzioen arabera (kirola, natura, musika ekitaldiak…). Eta 

horrek, beste gaitasun batzuk estimulatzen ditu, hain 

zuzen.  

Teknika aplikatzeko garaian, kontuan izan eduki 

batzuen ikerketan edo erabaki-hartzeetan hainbat modutan 

erreakziona dezakeela bakoitzak (grinatsuago izan edo ez, 

errealistagoa izan edo ez, kreatiboagoa izan edo ez…). 

Nahi izanez gero, ordea, buru-ariketak egin daitezke 

aukera guztiak kitzikatzeko (tonu ludikoa duen 

planteamendu batekin) eta funtzio horiek guztiak landu 

ahal izateko. Aurrez aipaturikoak, talde batean (edo, 

zenbaitetan, erabaki pertsonaletan) gertatzen diren 

ekarpenen integrazioa ekarriko du, eta planteamendu 

sistemiko bat ahalbidetuko. Hori guztia, noski, edozein 

proiektutan, ikerketa-lerrotan, lanetan edo ekintzetan.  

Garapenean, kapelek izaera metaforikoa dute. Horrela, parte-hartzaileek janzten 

eta eranzten dituzte bizitzen ari diren pentsamenduaren arabera. Ekarpenak eta 

guztien aportazioak bateratzen ditu. Jarraian adierazten dira zein diren lan-lerroak: 

 

● Ezagutza eta informazioa barneratzea. 

● Emozioa. 

● Burubidea eta zuhurtzia. 

● Baikortasuna. 

● Sormena. 

● Balorazioa eta  metakognizioa. Ezagutzaren ezagutza, lan prozesuarena, kosta 

izan dena, jaso diren emaitzak (ezaugarri baikorrak, gabeziak…). 
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Prozesu horiek guztiak lantzean egiaztatu behar izateak (arlo emozionala, 

arrazionala, kreatiboa, alderdi baikorra, ezkorra) pentsamenduaren malgutasunari 

bultzada handia ematen dio.  

 

Pentsamenduaren sei kapelak:  
 

KAPELA ZURIA 

Kapela zuriak eskura dauden errealitateetan eta datu objektiboetan jartzen du 

arreta. 

Egitateak, zifrak, beharrak eta informazio-gabeziak lantzen ditu. 

  

KAPELA GORRIA 

Kapela gorriak intuizioaren ikuspuntua irudikatzen du, sentimenduei, intuizioei 

eta emozioei lekua utziz, konponbideak baloratzean. Kapela gorriaren bitartez, 

intuizio edo sentimendu bat erakuts dezakegu, justifikatu behar izan gabe. 

  

KAPELA BELTZA 

Kapela beltzak arazoaren alde txarrak,  arriskuak, oztopoak… ikusarazten ditu, 

eta haiek gainditzeko eginbeharrak prestatzera bideratzen du. Zuhurtziaren eta 

tentuaren kapela da. Beti izan behar du logikoa, eta inola ere ez da kapela negatiboa 

edo besteak baino okerragoa izango. Kapela beltza erabiltzen da adierazteko 

iradokizun bat zergatik ez den bat etortzen egitateekin. 

 

KAPELA HORIA 

Kapela horiak ikuspuntu baikorra adierazten du. Erabaki baten alde on guztiak 

ikusten uzten du, eta aurrera segitzeko motibazioa eragiten du. Logika positiboarekin 

du zerikusia. Lantzekoa den edozein gairen balioak eta onurak irudikatzen ditu. 

Aurrera begiratzeko erabili behar da, proposatutako edo gertatutako ekintza baten 

emaitzei begiratzeko. 

 

KAPELA BERDEA 

Kapela berdeak sormenaren ikuspuntua eta pentsamendu paraleloa eta 

murrizketarik gabea bultzatu nahi ditu, arazoaren konponbide sortzaileak aurkitzeko. 

Interesgarria dena bilatzen du: estimuluak eta aldaketak. 

  

KAPELA URDINA 

Kapela urdina pentsamenduaren prozesua kontrolatzeko eta kudeatzeko kapela 

da. Ikuspegi globalarena. Ez da pausatzen kontuan bertan; pentsamenduaren prozesua 

zaintzen du; orkestra-zuzendariaren rola betetzen du. 
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Koloredun hitzak, hitzezko koloreak (Jon Arretxe, Ikasbil) 

 

Hemendik: Koloredun hitzak, hitzezko koloreak 

 

Munduko hamaika bazterretan izan da idazle 

basauriarra eta hango istorioak, mitoak, pasadizoak bildu 

ditu Zazpi kolore liburuan, geureak ez diren 

sentsibilitateak, koloreak eta ñabardurak jarriz gure 

eskura. 

 

Jon Arretxe idazle eta bidaiari ausartak Zazpi kolore 

(Elkarlanean 2000) izeneko liburuan bildu zituen hainbat kontakizun. Koloreek duten 

sinbologia indartsua baliatuz, halaxe sailkatu zituen ipuinak, koloretan, beltzetik hasi 

eta zuriraino. Liburuaren orriak eurak ere zazpi kolorez margoturik eskaini zizkigun. 

 

Kolore ilunenarekin irekitzen du Arretxek liburua, beltzarekin eta bizitzaren 

pasarterik ilunenetakoa kontatzen digu: heriotza; halaxe du izena lehen ipuinak, 

Herio Beltza. Basauriarrak aita galdu zuen aspaldi ez dela, eta esperientzia hura 

oroitu nahi izan du ospitalean hilaurren dagoen gizonaren istorioa kontatuz. 

 

Beltzak apur bat argira egin eta grisak dira ondorengo orrialdeak, ondorengo 

istorioak. Begirada iluneko, griseko pertsonaiak aurkezten dizkigu bertan, bizitzaren 

aurrean jarrera etsia, esperantzarik gabea duten gizon-emakumeen istorioak: bizitzaz 

gogaiturik dagoen gizon maliarra, kartzelan etsiak jota dagoen Mohammed […] 

 

(Irakurtzen jarraitzeko: Koloredun hitzak, hitzezko koloreak) 

 

  

http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/dokutekako-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_fLB1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&articleId=108915&groupId=10138
http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/dokutekako-fitxa?p_p_id=56_INSTANCE_fLB1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&articleId=108915&groupId=10138
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7. JARDUERA: ARAZOAK 
 

 

Arazoak nonahi ditugu: eskolan, etxean, lanean… 

Kontua ez da arazoak ekiditea, aurre egiten ikastea 

baizik. Oso erabilgarria da arazo aztarnariaren 

teknika, arazoen gainean hausnartzeko eta erabakiak 

hartzeko (ikus gehiago “Gaia sakontzeko” atalean, 

jardueraren azken zatian). Berez, pertsonen arteko eta 

barrurako gaitasunak lantzeko oso egokia da, 

gatazkaren barrura begiratzea eska dezakeelako, eta 

besteon arazoak aztertzera ere eraman dezakeelako. Gainera, hausnarketaz gain, 

gaitasun linguistikoa ere garatzen da, arazoaren analisia eta konponbideak argudiatu 

behar direlako. 

 

Filmetan, liburuetan edo bizitza errealean agertzen den edozein arazo jorra 

daiteke teknika horrekin. 

 

Azter dezagun era horretan liburuaren pertsonaia baten arazoa: 

 

—Gainera gustatuko litzaizuke —gaineratu zuen Ismenek. 

—Hodei? 

—Ehem, ehem. Eeeoooo! Hodei? Egin behar dugunaz ari naiz, maja. 

Gustatuko litzaizukeela egin behar duguna. 

—Aaa! 

—Baina nik bai esan. Aja! Hodei gustatzen zaizu. 

—E? Zergatik diozu? 

—Ez da hala? 

—Ez dakit zergatik diozun. Hodei mutil ona da. 

Hodei gorri-gorri zegoen Ismeneren alboan, lagunari koskorrekoa eman, 

ez eman. 

—Tira, niri ere gustatzen zait —esan zion Ismenek Mireni, barrez—. Asko. 

Eta badakizu. Baina ez zait inporta. Oso bikote polita egingo zenukete. 

—Ismene, utzi txorradak —esan zion Mirenek.  

 

(47. or.) 
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Adibidea: 

                                      

                                              Arazo aztarnaria 

GOGORATU ETA AZTERTU

 

BALORATU ETA PROPOSATU 

Zer gertatu da? Hodei Mireni eta 

Ismeneri gustatzen zaie.  

Non daude pertsonaiak? Hodei eta 

Ismene elkarrekin daude. Ismene 

Mirenekin telefonoz ari da.  

Noiz gertatu da? Miren deprimituta 

dagoenean, liburuaren hasieran.  

Nor daude inplikatuta? Ismene, 

Hodei eta Miren.  

Zergatik jakin dute? Ismenek 

egoera behartu  duelako.  

Nola jokatu dute? Egoera arraroa 

izan arren, ondo.  

 

 

Nola sentitzen da Ismene? Ez dio grazia 

handirik egiten baina onartzen du.  

Nola Miren? Lotsatuta.  

Nola Hodei? Lotsatuta.  

Ismenek ondo jokatu du? Bai, ez da 

haserretzen.  

Eta besteek? Ondo ere, lagun onak dirudite.  

Zer gertatuko litzateke Ismenek Hodei 

gustatzen zaiola esango ez balu? Dena 

gehiago korapilatuko litzateke.  

Nola sentituko zinateke zuri hori gertatuz 

gero? Ba, ezin izango nuke gauza handirik 

egin. 

Zer egin beharko luke Ismenek? 

Konformatu.  

Eta Mirenek eta Hodeik? Elkarri dituzten 

sentimenduak adierazi.  

 

Ariketa 

Aukeratu hurrengo arazo hauen artean eta aplikatu arazo aztarnariaren teknika: 

- 1. arazoa: Sei lagun zaudete. Jatetxe batean arazo bat izan zenuten 

poliziarekin, zuen lagun batek, Kepak, zerbait lapurtu zuelako. Kepak barkamena 

eskatu zizuen, baina Mikele eta Ane kokoteraino daude Kepak sortzen dituen arazoez 

eta koadrila uztea erabaki dute. Orain lagun-taldea bitan banatu da. Zuk ez duzu hori 

nahi. 

- 2. arazoa: Gurasoak banatu egingo dira. Zure neba eta zu lur jota zaudete. 

Gurasoak ez dira txarto moldatzen, hala ere, eta zuek berriro elkar daitezen nahi 

duzue. 
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                                              Arazo aztarnaria 

GOGORATU ETA AZTERTU

 

  BALORATU ETA PROPOSATU 

Zer?  

Non? 

Noiz gertatu da?  

Nor? 

Zergatik? 

Nola jokatu dute? 

Nola sentitzen…? 

Nola…?  

… jokatu du? 

Eta besteek?  

Zer gertatuko litzateke? 

Nola sentituko zinateke?   

Zer egin beharko luke?  

Eta besteek? 
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Orientabide didaktikoak 

 

7.ARAZOAK 
Ebaluazio-adierazleak 

Konpetentziak: zeharkakoak (z) 

eta diziplina artekoak (da) 

 

Adimenak 

 

-Liburuaren pasarte batean arazoa 

identifikatu eta ulertu dut.  

 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia (z). 
 

-Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia (da). 

- Izaten ikasteko konpetentzia (z). 

-Adimen linguistikoa. 

 

-Pertsona barrurako 
adimena. 

 

-Pertsonen arteko 

adimena. 
 

 

-Arazo aztarnariaren teknika eta bere 
aplikazioa ulertu dut.  

-Arazo bat aztertu dut arazo aztarnariaren 

teknikaren bidez.  
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Gaia sakontzeko 

Arazo aztarnariaren teknika 

Liburu honetatik moldatua: Inteligencias múltiples. Escamilla Gonzalez Amparo (2014). Argit: 

Graó.  

 

Arazo aztarnaria 

Golemanen kolaboratzaileek proposatutako teknika da. 

Apur bat moldatu da, gogoetarako iradokitzen zituen 

galdetzaileak nabarmentzeko. Hori guztia bi pausotan:  

1. Arreta, oroimena eta analisia. Zer gertatu zen? Non? 

Noiz? Zergatik? Nork parte hartzen zuten? Zein izan zen 

haien jarrera? 

2. Balorazioa eta erabakien proposamen aktiboa. Zer sentitu zenuen? Nola uste 

duzu sentitu zirela besteak? Zuzen ibili ziren? Zer egin daiteke egoera konpontzeko? 

Zer egingo zenuke zuk? 

Teknika horrek, bereziki, gaitasun interpertsonala lantzen du, baina 

intrapertsonala ere aberasten du. Izan ere, gizakiok barrura begira ipintzen gara 

gatazka bat bizitzen edo ikusten dugunean. Asmoa, egoera horietan sentitutako 

emozioak ikertzea da. Erabaki bat hartzea ere eska daiteke: zer egin daiteke irtenbide 

bat emateko? Zer egingo zenuke zuk?  

Teknika hori erabiltzen dugunean, praktikan ipintzen ditugu adimen 

linguistikoaren ezaugarri diren entzuteko gaitasuna, edo azalpenak emateko eta 

argudiatzeko gaitasunak. Bai eta adimen logiko-matematikoko beste alor batzuk ere. 

Esaterako, gatazken inguruan lantzen den kausa-ondorio prozesua.  

Teknika hori garatzeak beste adimen batzuk aktibatzea ekar dezake. Esaterako, 

arreta-puntua gertutasunean edo distantzian ipintzen bada, gatazkan parte hartzen 

duten pertsonen aurpegian nahiz gorputz-hizkuntzan, nabarmentzen den gaitasuna 

korporal-zinestesikoa da; ekintza gertatzen ari den lekuari edo koordenatuei 

erreparatzen badiegu, edo distantziari edo kokapenari, orduan adimen espaziala 

nagusitzen da. Adimen naturalak ere bere lekua izan dezake, haren ikerketan 

dagokion elementuren bat tarteko bada. Esaterako, urari, lurrari edo lehengaiei 

loturiko borroka.  
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Horren erabilera eskolatze-aldiko lehenengo urteetan sustatu behar da. Irakasleek 

esperientzia benetan nabarmenak adierazi dituzte. Haurrek oso presente dute gatazka 

batean parte hartzen duten guztien kontaketa entzutea premiazkoa dela. Izan ere, 

konturatu dira gatazka bizi duen parte-hartzaile bakoitzak bere modura kontatuko 

duela gertaturikoa, eta bizitako sentimenduak bereak bakarrik izango direla.  

Landuko diren gatazka-motak askotarikoak behar dute izan, bai izaera aldetik bai 

gauzatuko diren bitartekoetan (ahozkotasuna, plastiko-bisualean), transferentzia-

gaitasunean laguntzeko, arreta, oroimena, ikerketa, analisia eta balorazioa indartzeko. 

Askotariko gatazka-motak aurreikusi edo bideratzeko alternatibak proposatzen ere 

laguntzen du.    

 

Musika apur bat: Problemak (J. Muguruza) 

 

Bideoa (Youtuben): Problemak (Javier Muguruza) 

 

Problemak 

 

 

Problema da bizitza problema dela, 

negarrez dator honera etortzen dena. 

Problema da heriotza problema dela, 

zintzo frogatzen dute hor daudenak. 

Problema da mundua problema dela, 

hemendik ateratzea da hoberena. 

Problema da bakea problema dela, 

denek egingo dizute aurkako gerra. 

Hala gertatzen da gu bion artean, 

konponbidearen poza dela onena. 

Zer nahi duzu ba nik esatea: 

No problem kanta ez da nirea! 

Problema ekonomia problema dela, 

aski da azal gogorra izatea. 

Problema da erlijioa problema dela, 

bestela ere zaila egiten da sinestea. 

Problema da denbora problema dela, 

dena urre edo dena hauts izango zera. 

 

 

Problema maitasuna problema dela, 

bihotzez sartzen gara, gainera. 

Hala gertatzen da gu bion artean, 

konponbidearen poza dela onena. 

Zer nahi duzu ba nik esatea: 

No problem kanta ez da nirea! 

Problema da egia problema dela, 

ez dakit zertaz ari zaren, benetan. 

Problema da beldurra problema dela, 

zer egin behar duzu gaur gauean? 

Problema da bizitza problema dela, 

zergatik ote alferrik da galdetzea. 

Problema da heriotza problema dela, 

baina nora joango gara, ordea? 

Hala gertatzen da gu bion artean, 

konponbidearen poza dela onena. 

Zer nahi duzu ba nik esatea: 

No problem kanta ez da nirea! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtdrGzmXqgg
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8. JARDUERA: W.B. YEATS 
 

 

 

 

Ikusi W. B. Yeats poetari buruzko hurrengo bideo hau:  

Bideoaren lotura: Yeats.Hezkuntzaren sua eta 

barne poema   

(Fernando Morillok egina) 
 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/DZrAyS2eptI
https://youtu.be/DZrAyS2eptI


Sua piztea baizik. Ikaslearen gida 

 
64 

 

 

Ariketak 

1. Estrategia bisualak 

 

Bilatu letra-zopan bideoan aipatzen diren 8 hitz gako (alderantziz idatziak ere 

egon litezke). Hitz horiek elkarturik mezu nagusia agertuko zaizu. 

 

 

A U S R O P S B I 

L O R J I A D O D 

B B S Z O N T Z I 

E B T K I Z I A B 

T E R E Z O T A B 

A A E Z T E T E B 

A Z T N U K Z E H 

 

Idatzi mezu nagusia:  
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2. Istorioen ohola 

 

(Istorioen oholaz, ikusi azalpen zabalagoa “Gaia sakontzeko” izeneko jarduera honen 

azken atalean) 

 

 

Taldean, istorio bat irudikatuko duzue ohol baten gainean. Horretarako, nahi beste 

objektu, irudi… erabil daitezke. Adimen linguistikoez gain, adimen bisual-espaziala 

eta pertsonen artekoa ere lantzen dira horrela. 

Kasu honetan, Yeatsen ondorengo maitasun-poema erabiliko da, eta narrazio bat 

abiatuko da taldean, poeman esaten dena interpretatu ostean.  

Istorioa idatzi ondoren, taula batean  irudikatu beharko duzue: objektuekin, 

irudiekin, gelan egindako eskulanekin…Taularik ez balego, orri bat edo zorua bera 

izan daiteke eszenatokia. Istorioa kontatzea da asmoa, ahalik eta ondoen. 

Hona hemen Yeats idazlearen poema:  

 

William Butler Yeats GALKORRA Ephemera, an autumn idyl, 1884 

(Euskaratzailea, Xabier Boveda) 

 

“Zure begiak behinola nireekin inoiz nekatzen ez zirenak 

gaur nahigabez makurtzen dira betazal zalantzation atzean 

zeren gure maitasuna ahultzen ari baita”. 

  

Eta neskak erantzun zuen: 

“Gure maitasuna ahuldu arren, 

gauden berriz ere aintziraren inguru bakartian, 

biok elkarturik samurraldi honetan 

non pasioa, ume gaixo nekatua, loak hartzen duen. 

http://ekarriak.armiarma.eus/?i=413
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Zein urrunak diruditen izarrek, 

eta zein urruna gure lehenengo musuak, 

eta ai, zein zaharra nire bihotzak!” 

  

Bidean zebiltzan gogoetan orbel iharren artean, 

eta mutilak, neskaren eskutik helduta, astiro erantzun zion: 

“Pasioak sarri higatu ditu 

gure bihotz alderraiak”. 

  

Basoak zeuden inguruan, eta hosto jada horituak 

ilunantzean jausten ziren meteoro geldoak bailiran, 

orduan untxi zahar eta herren bat bidean behera jaitsi zen mainguka. 

Gainean zuen udazkena; eta orain haiek 

berriz ere gelditu ziren aintziraren inguru bakartian. 

Jiraturik, mutilak ikusi zuen neskak orbel hil batzuk jaurti zituela, 

bustiak bere begiak bezala eta isilean batuak 

bere bular eta ilearen gainean. 

  

“Ai, ez zaitez atsekabetu”, esan zuen mutilak, 

“zain ditugun beste amodio batzuetarako nekatuta gaudela-eta; 

gaitzetsi eta maitatu ordu lasaietan, 

gure aurrean eternitatea datza, 

gure arimak maitasuna dira eta etengabeko agurra”. 
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Orientabide didaktikoak 

 

8. Yeats 
Ebaluazio-adierazleak 

Konpententziak: zeharkakoak (z) 

eta diziplina artekoak (da) 

 

Adimenak 

-Entzundakoa ulertu dut eta mezu nagusia 

identifikatu dut. 

 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko 

konpetentzia (z). 
 

-Hizkuntza- eta literatura-

komunikaziorako konpetentzia (da). 

- Izaten ikasteko konpetentzia (z). 

-Adimen linguistikoa. 

 

-Pertsona barrurako 
adimena. 

 

-Pertsonen arteko 

adimena. 
 

 

-Entzundakoaren hitz gakoekin osatutako 
mezua topatu dut letra-zopa batean. 

 

-Olerki bat ulertu dut eta narrazio idatzia 

bihurtu dut. 

-Narrazioa istorio ohol batean irudikatu dut 
hainbat elementurekin. 

  

 

 

 

  



Sua piztea baizik. Ikaslearen gida 

 
68 

 

 

Gaia sakontzeko: Storytelling eta istorioen 

ohola 

Istorioen garrantzia 

(Webgune honetatik moldatua: www.evirtualplus.com/storytelling-en-la-educacion/) 

 

Zer da Storytelling-a? 
 

Storytelling-a istorioak kontatzearen artea 

da, betiere emozioak sustatuz.  

Storytelling-a erabiltzen denean, 

garrantzitsuena ez da zer informazio jasotzen 

den, nola jasotzen den baizik, eta enpatia eta 

konfiantza bilatzen da igorlearen eta mezuaren 

artean. 

  

[…] 

 

Berez, negozio-estrategia zen storytelling-a. Zergatik erabili halako bat 

hezkuntzan? Ba, irakasleak ohartu direlako, gamifikazioa bezala, storytelling-a 

marketing-etik harago erabiltzeko estrategia bat ere badela. Izan ere, erreminta oso 

eraginkorra da komunikaziorako, eta edukiak eta baloreak irakasteko balio dezake, 

interesa eta motibazioa piztuta. Batez ere, ikasgai korapilatsuenetan edo ikasleen 

(edota irakasleen) errendimendua baxuagoa edo nekezagoa den horietan.  

 

Ongi kontatutako istorioen bitartez, ikasgeletan eduki hezigarriak zabaltzean 

datza ideia. Horrela, errazago gogoratuko dira. Ikaslea (edota irakaslea) istorio hauen 

protagonista izatea lortu behar da. 

 

Irakasleek soilik erabili dezakete storytellinga ikasgelan? Ez!  

 

Guztiek konta ditzakete istorioak ikasgelan. Ideia zera da: ikasleak azalpen 

luzeekin gainkargatu ordez (hamaika “Powerpoint” eskuetan dituztela, interneten 

topa ditzaketen kontzeptuekin eta abarrekin), storytelling-a erabiltzeko aukera 

eskaintzea ikasketa prozesu gisa.  
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Horretarako, lehen pausoa ikasleei istorio bat lantzea eskatzea litzateke, izan 

erreala edo fikziozkoa, ikasketa-gai bati lotua.  

Sorkuntza-prozesuan zehar, ikasleek ikerketa-lan handia egin beharko dute 

hautatutako gaiaren inguruan. Izan ere, edozer modu errazean eta dibertigarri batean 

kontatu ahal izateko, haren inguruko ezagutza sakona izan beharra dago.  

Gainera, modu kolaboratiboan lan egiteko aukera ere badago: gidoi on bat 

idazteko ideia-gakoak topatuz, beren istorio propioa diseinatuz, aurrez ikertutako 

guztiari zentzua emanez eta hori guztia partekatuz, irakasle eta ikasleekin gogoeta 

egiteko. Bidean, ikasketa esanguratsua garatzea da helburua.  

 

 

Storytelling hezitzaile on baten osagaiak 
 

Istorioak askotarikoak daude, baina espektatibak beteko dituen storytelling on bat 

sortzeko helburu batetik abiatu behar da. Hau da: zer lortu nahi da istorio horrekin? 

Eta zer teoria eta ezagutza jasoko ditu? 

Helburuak argi izanda, kontaketarekin hasi daiteke.  

 

Hori bai, igorri nahi den eduki teorikoaz harago, storytelling-a arrakastatsua izan 

dadin, eta ez dadin istorio aspergarria bilakatu, lau alderdi garrantzitsu izan behar ditu 

kontuan kontalariak:  

 

 

1. Istorioaren noranzkoa argi izan.  

 

Storytelling-a egiten hasi aurretik oso argi izan behar da istorioa nondik abiatzen 

den eta nola amaituko den.  

 

 

2. Emozioak txertatu istorioan.  

 

Erabaki ze emozioren bitartez engaiatu eta enpatizatu nahi den entzuleekin. 

Poztasuna izan daiteke, edo ardura, beharren bat, beldurra, ametsen bat…. 

Hautatzen den sentimendua hautatzen dela, garrantzitsua da aterabide positiboak 

egotea. Horrela, istorioa amaitzean, arazoek soluziobidea duten asebetetze-

sentimenduarekin geratzeko entzuleak.  
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3. Ez ahaztu gertakari garrantzitsuenez eta amaieraz.  

 

Izan ere, ezagutza transmititzeaz gain, helburua testuinguru emozional batean 

arreta norbereganatzea baita. Jakin-mina, kuriositatea edo suspensea eragingo 

dituzten istorioak prestatuko dira. Horrela, entzuleak irrikaz izango dira jaso 

bitartean, ondoren zer gertatuko.  

 

4. Pertsonaia on baten garrantzia storytelling-ean 

 

Storytelling-eko istorio bakoitzak gutxienez protagonista bat behar du. Horren 

arrazoia, aurrekoari lotuz, entzuleak kontakizunean gertatuko denaz interesatzea da.  

Pertsonaiari zerbait gertatu behar zaio, izan zerbait positiboa edo negatiboa, 

berdin du horrek, entzuleek harekin enpatiza dezaten. Pertsonaia hori ardatz nagusia 

bilakatuko da. Baloreak ere erakutsi behar ditu.  

Superheroia baldin bada, zaurgarritasunen bat adierazi behar du. Horrela, 

pertsonaia hori gertukoagoa izango da. 

Gogoratzen, esaterako, nola lortzen zen 

ikusleek Superman begiko izatea Lois 

Lanekin maiteminduta ikustean? Edo zer 

gertatzen zitzaien ikusleei hura kriptonitaren 

biktima zenean?  

Lortu behar dena da entzuleek 

pertsonaiarekin konexio emozional ahalik 

eta handiena izatea. Horren ardurak eta 

borrokak gizatiarrago bihurtu beharko lukete 

entzuleek harekin identifika daitezen, betiere, bakoitzaren esperientzietatik abiatuz.  

Hala nola maitasuna, esperantza, beldurra, abentura, esfortzua edo amets bat lortzeko 

borroka, eta abar.   

 

Zer lortu nahi da hezkuntzan storytelling-a txertatuz? 

 

Ikasleak istorioak kontatzera animatzen direnean ondorengo hau sustatzen da:  

 

● Gogoeta: istorioek ikasleengan gogoeta eragitea izango dute helburu, esanahi 

pertsonalen bat, hurbilekoa, haien testuingurutik gertu. 

 

● Lankidetza: hainbat perspektibaren kontrastea sustatuz, storytelling-eko 

esperientzia hobe daiteke. Tartean, ikasleen emozioak ere erabil daitezke iritziak eta 

esperientziak trukatzeko, kreatibitatearen mesedetan.  
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● Sormena: istorio batekin harremanetan egotean, ikasleak pertsonaiekin 

identifika daitezke edo ez, eta beren ikuspegi eta perspektiba garatuko dute. 

Istorioarekiko posturak, irudimenean, etorrian eta intuizioan zerikusia izango du, 

ideien aniztasunean eraginez istorioa garatzen den bitartean.  

 

● Arazoen ebazpena: ikasleek istorioen arazoak hainbat ikuspuntutatik aztertzen 

dituzte eta horrek, aterabideei dagokienez, aukera edo bide gehiago irekitzen dizkie.  

 

Horretaz gain, arazo baten aurrean ikaskideei beren iritziak azaltzeko eskatzen 

bazaie, arazo horri irteera emateko aukera gehiago izango dira.  

 

 

 

Istorioen ohola 
 

Liburu honetatik moldatua: Inteligencias múltiples. Escamilla Gonzalez Amparo (2014). Argit: 

Graó.  

 

[…] 

 

Istorioen oholak sustatzen dituen 

adimenak 

 

● Adimen linguistikoa, interpertsonala 

(komunikazioa, entzutea eta azalpena, 

pertsonaien portaeraren analisia), 

intrapertsonala (kontakizuna sortzerako 

garaian erabaki hartzeak, edo besteek hartutako erabakien balorazioa).  

 

Zenbait istorioren garapenean askotariko edukiak azpimarra daitezke, eta 

ondorioz, adimen guztiak sustatzeko aukera dago:  

 

● Animaliei, landareei, lurrari, atmosferari eta klimatologiari loturiko istorioak 

(adimen naturalista).  

● Pertsonaien kokapena espazioan, kokapena aldatzeko aginduak (adimen 

espaziala eta korporal-zinestesikoa).  
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● Pertsonaien keinu eta mugimenduen imitazioa, figura eta eszenografiaren 

eraikuntza (adimen korporal-zinestesikoa).  

● Ahotsak, soinuak, istoriorako melodia egokiak, instrumentuen istorioak… eta 

haien identifikazioa, interpretazioa edota imitazioak (musika-adimena). 

● Elementu matematikoak pertsonalizatuz eraikitako istorioak (zenbakiak, 

eragiketak, figura eta gorputz geometrikoak…), matematikekin hainbat egoera 

antzeztea. Kausa-ondorio erlazioak bilatzen dira (logiko-matematikoa).   
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3- APLIKAZIO ETA 

KOMUNIKAZIO-FASEA 
 

Gogoratzen duzu zure proiektua, ezta? Liburuaren pasarte bat hartu eta adimen 

guztiak lantzen dituen proiektu bat prestatu beharko duzu.  

Aurreko jardueretan proposatu ditugun pentsamendu-errutinak edo teknikak 

erabili beharko dituzu, eta ariketak prestatu, beste taldeetan egin ditzaten. Adimen-

zirkulua zure proiektuaren abiapuntua izan daiteke. 

  



Sua piztea baizik. Ikaslearen gida 

 
74 

 

 

 

9.  JARDUERA: ADIMEN-

ZIRKULUA 

 
 

Badakizu zer den adimen-zirkulua? 

Adimen-zirkulua adimen guztiak estimulatzen dituen ataza edo proiektua garatzea 

da. Horretarako, aurreko pentsamendu errutinak erabili behar dira (analisi 

asoziatiboa, gurpil logikoa, elkarrizketa, 6 kapela…) askotariko adimen-motak 

estimulatze aldera.   

 

ARIKETA 
 

Hona hemen adibide bat. Irakurri lehenbizi Sua piztea baizik liburuaren 

ondorengo pasarte hau:  

 

Demontre, zenbat ispilu! Uaaaa, txabal. Hori ispilu-labirintoa da? 

—Bai. 

—Ze itxura eder… 

—Isme, geldi! Hurrengoan sartuko gara. Ez daukagu astirik. Orain bestea 

ikusi behar dugu. 

—Ispilu madarikatua. 

—Magikoa. Eta ez nuen esan mamua ikusi nuenik —kexatu zen Hodei. 

—Ez? Ziur zaude? Ez zenuen esan “zeozer” ikusi zenuela? 

—Ez… ez dakit zer zen. Zerbait. Zerbait arraroa. Goiko geletako batean 

dago ispilua. Ea, zatoz —esan zuen Hodeik, eskaileretan gora hartuta. Gela 

bat zabaldu eta erdirantz seinalatu zuen—. Beitu. Hortxe aurrean dago. Etorri. 

—Ispilu madarikatua —esan zuen Ismenek. 
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—Bai, bai, zuk barre egin. Aitak kontatu zidanez, John Dee izeneko mago 

ospetsu batena izan zen. Askoren ustez, erabat sorginduta dago. 

Gela handia zen. Ispilu eta kristal ugari zeuden han-hemen kokatuta, eta 

distira berezia hartzen zuten argilun hartan. Txanpon bat bezain ñimiñoak 

ziren batzuk, atetzar bat bezain zabalak besteak: erakusleihoak, 

kaleidoskopioak, kristal edo metalezkoak… Distirez eta itzalez inguraturik 

zeuden. Islak eta islen islak. 

—Horrela ikusita, leku fantasmagorikoa erabat —atera zitzaion 

Ismeneri—. Hotzikarak menderatu ezinda nabil, Hodei. 

—Bagara bi. Hor, Ismene. Horixe da —seinalatu zion Hodeik Ismeneri, 

xuxurlaka—. Hori da magoaren ispilua. 

—Ispilu madarikatua… 

Ismene kontuz hurbildu zen, arnasari eutsita eta ispilua hozka hasi beharko 

balitzaio bezala. Harrizkoa zirudien, baina neska ez zegoen ziur, argi 

faltagatik. Zirkularra zen, hogei bat zentimetro diametroan. Beltza. Oso beltza. 

Ispilu hartan… 

Hurbildu egin zen. 

Hasieran, ezertxo ere ez. Hutsa. Ezereza. Gero… 

Formak… Formak… formak ezohikoak ziren. Eta… mugitu egiten ziren? 

Bai? Posible zen? 

—Badirudi… —hasi zen Ismene, begiak zabal-zabal eta ahotsa ikaran—. 

Joder, egia da. Badirudi zerbait mugitu… 

Danba. 

 

(9-10. or.) 

 

 

Gai-proposamen bat: “Ispiluak” 
 

Zer egin daiteke gai hori adimen guztien ikuspegitik jorratzeko? Hona hemen adibide 

batzuk:  

 

 

 
Adimen linguistikoa  

Analisi asoziatiboaren bidez, egin galderak pasartean agertzen den 

informazioa zehazteko: Nor, nola, noiz, zergatik, non/nondik.  

Jonh Deeren, Ismeneren eta Ibairen arteko fikzio-elkarrizketa asmatu.  
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   Adimen logiko-matematikoa 

Zenbat denbora egongo ziren jauregiaren barruan Ismene eta Hodei? 

Zenbat ispilu egongo dira erakusketan? Asmatu ispiluen istorioa.  

Imajinatu ispiluen forma geometrikoak eta kalkulatu haien area.  

 

 

Adimen bisual-espaziala  

Ispilu madarikatua marraztu Ismenek ematen dituen argibideen 

arabera: 

 

Harrizkoa zirudien, baina neska ez zegoen ziur, argi faltagatik. 

Zirkularra zen, hogei bat zentimetro diametroan. Beltza. Oso beltza.   
 

 

     

Musikarako adimena 

Aukeratu musika liburuaren pasarteari, eta azaldu zergatik.  

 

 
 

Pertsona barrurako adimena  

Imajinatu ispilu-labirintoan sartu zarela. Irudikatu zeure burua 

ispiluaren aurrean eta koloretako sei kapela trukatu. Azaldu zer 

sentitzen duzun. Adibidez, ispiluak zure irudi deformatua itzultzen 

dizu eta buruhandia zara. Kapela horia jantzi duzu. Baikor zaude, beraz: “ze ondo! 

Nire herriko festetan parte hartuko dut eta buruhandia izango naiz”. Gero segi 

pixkanaka kapela guztiak janzten.  

 

 

Pertsona arterako adimena  

Azaldu norekin sartuko zinatekeen ispilu-labirintoan. Aplikatu 

gurpil logikoa:  

 

-Identifikatu: nolakoa da pertsona hori? 

-Konparatu: aukeratu duzun pertsona eta beste batzuk.  

-Kausa-efektua: zer gertatuko litzateke… ba…? 

-Baloratu: nik uste dut biok… 
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 Adimen naturalista  

Aukeratu dugun pasartearen ostean, protagonistek katu bat 

ikusten dute kalean. Bilatu informazioa animalia horiei buruz. Gurpil 

logikoa erabil dezakezu informazioa antolatzeko. 
 

 

 

 Adimen zinestesikoa 

Imajinatu ispilu-labirintoan zaudela. Gorputzarekin adierazi 

ispiluen aurrean hartzen dituzun formak.  
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Gaia sakontzeko 
 

 

 

Adimen-zirkulua 

 

Liburu honetatik moldatua: Inteligencias múltiples. Escamilla Gonzalez Amparo (2014). Argit: 

Graó.  

 

 

Hezkuntzan askotariko adimenak bultzatzeko, hainbat teknika erabili behar dira, 

pentsamendu-egiturak eta -prozesuak sustatzeko. Besteak beste, honelakoak:  

 

● Espazioa, denbora, kausa, ondorioa, 

lanak, arauen jatorria (analisi 

asoziatiboa).  

● Kontzeptua, ezaugarriak, tipologia, 

antzekotasunak, desberdintasunak, 

kausak, ondorioak, balorazioak (gurpil 

logikoa). 

● Arrazoiak eta haien motak.  

● Eragileetan, egoeretan eta epeetan 

eragina. 

● Besteak eta norbera, ezaugarri 

fisikoak, interesak eta arrazoiak, 

emozioak, ekintzak, produktuak, gatazkak (arazo aztarnaria; nolakoa naiz, nolakoak 

dira, nola egiten dut, nola egingo dut). 

 

[…] 

 

Formazio batzuetan bizi izandako esperientzietan, mota horretako gogamen-

ariketei erreferentzia egin diegu gorputz-ariketa baten analogia erabiliz.  

Gimnasia suediarrean oinarritu dugu analogia. Hartan, hainbat gorputz-atalekin 

ariketak egiten dira, modu harmoniatsuan eta leunki, akitu gabe, nekatu gabe. Oreka 

bilatzea du helburu. Era berean, gimnasia suediarrean gorputzarekin egiten dena, 

adimen-zirkuluan buruarekin egin nahi da. Hori gauzatzeko proposamenak hauexek 

dira:  

 

● Adimen guztiak dinamizatu, eta horietako bakoitza oinarritzen den sinbologia 

(hitzak, zenbakiak, eragiketak, keinuak, marrak, lerro, soinu…). 
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● Adimenak erlazionatu eta konektatu. Horregatik egiten zaio erreferentzia 

zirkuluari. Izan ere, adimenak gainazalean erlazionatzen dira, eta zentroan elkartzen.  

 

● Izaera estimulatzaile eta integratzaile baten inguruan mugitu (analizatu testu 

erakargarri bat, jostailu bat, elikagai bat, kirol-jarduera bat, obra piktoriko bat…). 

 

[…] 

 

Adimen-zirkuluaren adibide bat: “Ze goxoak!” 
 

Eginkizuna: ipini gainazal batean karamelu batzuk, ikasle guztientzat ikusgai. 

Adimen-ariketa bat gauzatuko dugu, aurrez ezagutzen dugun eduki baten gainean, eta 

hainbat adimenen sinboloak erabilita:  

 

● Linguistikoa. Deskriba ezazu hitz iradokitzaileen bitartez aurrean duzun 

karamelua, ikusi ezin duen norbaiti oso-oso desiragarria egiteko moduan. Esate 

baterako: “A ze karamelua! Nahiko handia da, paper horian dator bilduta, bereziki 

leuna da. Askatzen hasi eta karamelua ageri da, horia da, garden antzera… limoi-

usain atsegina du. Ahora daramat eta oso gozoa da. Kosk egin eta biguna dela 

konturatu naiz. Karameluaren bihotzean limoi-zaporea are eta indartsuagoa da…”. 

 

Orain, elkarrizketa bat. Adibidez: 

Zer esaten dio karamelu batek besteari? 

—Egun on, zer moduz zaude? 

—Egun on. Ni goxo-goxoa nago, guztiek maite naute. 

—Aizu, ba ni ere bai. Zer uste duzu? Nire zaporea oso ona da, eta aldi berean, oso 

ongi usaintzen dut eta oso leuna naiz. 

—Ados, ados. Agian, harrotu-antzera ibili naiz lehen. Zuk ere ezaugarri onak 

dituzu, konturatu naiz.  

 

● Matematikoa. Zenbat karamelu daude? Asko, gutxi? Guztiontzat nahiko izango 

ote dira? Zenbat izan nahi zenituzke oraintxe bertan poltsa batean? Zergatik? Orduan, 

zer gertatuko litzateke? 

 

● Bisual-espaziala. Karameluak non daude? Urruti, gertu, barruan, kanpoan, 

goian, behean? (Kokatu, sinbolo-mota batekin posizioak erlazionatu). Ze kolore 

dituzte? 

 

● Korporal-zinestesikoa. Gorputzarekin adierazi karamelua goxoa dagoela, 

zapore intentsua duela, asko jan dituzula eta orain tripako minez zaudela, karamelu 

batek eztarria gozatu dizula…  
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● Musikala. Goxoa dagoela adierazten duen soinu bat egin. Gero, berriz, gustatu 

ez zaizunarena. Jarraian, soinu hori altuago, baxuago, motzago, luzeago… egin.  

 

● Interpertsonala. Zer sentitzen dugu norbait karameluak jaten ikusten dugunean? 

Nori emango genioke marrubizko karamelu bat, eta zergatik? 

 

● Intrapertsonala. Karamelua jateari utziko zenioke norbaitek esango balizu 

zuretzat txarra dela? Zergatik? Nori oparituko zenioke irrikaz jango zenukeen 

karamelu hori, eta zergatik? 

 

● Naturalista. Karamelu horia 

limoizkoa da. Zer da limoia? Nondik 

dator? zer zapore du? 

 

 

 

 

 

 

Adimen anitzak. Azkarra naiz, azkarra zara, azkarra 

da...(Hik hasi) 

 

Hemendik moldatua: Adimen anitzak. Azkarra naiz, azkarra zara, azkarra da... 

 

[…] Guztiok ezagutzen ditugu kasuak: azkarra da pertsona, bizkorra, argia... 

baina eskolan nota txarrak atera izan ditu. Abila da, trebea, ikaragarrizko gaitasunak 

ditu, baina ikasketak gaizki joan izan zaizkio. Giza-harremanetarako balio handia 

duen pertsona, edo naturarekiko sentsibilitate berezia duena, edo musika-gaitasun 

bikaina duena, edo gorputz-abilezia aparta duena... baina eskolan nabarmendu ez 

dena. Zergatik? Zer gertatzen da kasu horietan? Eskolan nota kaskarrak ateratzeak 

pertsona bat ez dela azkarra esan nahi du? Zer da bizkorra izatea? Inteligentea, 

adimentsua, azkarra, argia izatea? Dantzari bat edo kontable bat, pailazo bat edo 

matematikari bat, arrantzale bat edo idazle bat: zein da inteligenteagoa? Bata bestea 

baino inteligenteago ote da? Neurtu al daiteke? […] 

 

Testu luzea da, eta gaia interesatuz gero, zinez merezi du. Gogoratu: goiko 

loturan irakur dezakezu.  

     

 

  

http://www.hikhasi.eus/Albistegia/20170720/adimen-anitzak-azkarra-naiz-azkarra-zara-azkarra-da
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10. JARDUERA: PROIEKTUA 

AURKEZTEN 
 

 

Talde bakoitzak bere proiektua aurkeztu beharko du 

besteen aurrean. Beste taldeetako partaideek errubrikarekin 

neurtuko dute ea adimen guztiak landu dituzten. Datorren 

errubrikak autoebaluazioa egiteko ere balio dezake, eta 

bakoitzak jakiteko zer adimen duen garatuen. 

Azkenean Kahoot edo Google Form  egingo duzue, 

ulermen-maila neurtzeko. 

B=beti   S=sarritan   G=gutxitan  IE=inoiz ez 

 

 

 

                          Adimen linguistikoaren adierazleak B S G IE 

Hainbat iturritatik datozen testuak entzuten eta ulertzen  ditut: 

berriak, poemak, istorioak… 

    

Era aktiboan hartzen du parte ahozko elkarrizketetan, 

eztabaidak… entzuten dut eta hitz egiten dut. 

    

 

Arreta jartzen dut eta hitzak, esaerak… ikasi eta erabiltzen 

ditut. 

    

Testu jarraiak eta ez jarraiak irakurtzen ditut.     

Hizkuntza-jokoetan parte hartzen dut: gurutzegramak, letra 

zopak, aho-korapiloak… 
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   Adimen logiko eta matematikoaren adierazleak B S G IE 

Zenbakien informazioa hainbat testuingurutan identifikatzen 

dut: datak, estatistikak, prezioak, ordutegiak… 

    

Zenbait arazo konpontzeko eragiketa egokiak aukeratzen 

ditut. 

    

 

Matematika- eta logika-jokoetan interesa adierazten dut.     

Kausa-efektua egoerei buruz hausnartzen dut.     

Efektu-ondorioak erlazioak ezartzen ditut.     

 

 

 

 

   Adimen zinestesikoaren adierazleak B S G IE 

Emozioak, ideiak… gorputzarekin eta aurpegiarekin 

adierazten ditut. 

    

Tokiz aldatzean oreka eta mugimenduak kontrolatzen ditut.     

 

Beste pertsona batzuen mugimenduak eta keinuak imitatzeko 

gai naiz. 

    

Objektuak muntatzen eta desmuntatzen ditut.     

Ukimena garatzen duten artelanak egiten ditut: zeramika, 

margoak… 
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Adimen bisual-espazialaren adierazleak B S G IE 

Marrazki eta eskulanetan figura eta forma ugari erabiltzen 

ditut. 

    

Ondo orientatzen naiz askotariko espazioetan.     

 

Mapa eta grafikoak ondo interpretatzen ditut.     

Hiru dimentsioko formak erraz imajinatzen ditut.     

 

 

 

 

 

 

                          Adimen musikalaren adierazleak B S G IE 

Entzundako melodiak  gogoratzen eta erreproduzitzen ditut.     

Inguruko soinuak eta zaratak entzuteko interesa dut.     

 

Erritmoa sortzeko edozein objektu erabiltzen dut.     

Abestiak erritmoarekin eta intonazioarekin interpretatzen 

ditut. 

    

Erritmoz kantatzen eta mugitzen naiz.     

 

  



Sua piztea baizik. Ikaslearen gida 

 
84 

 

 

 

 

Pertsonen arteko adimenaren adierazleak B S G IE 

Parte hartzen dut, ondo erlazionatzen naiz, elkarrizketak 

gogoko ditut. 

    

Mota guztietako jendea ezagutzea dut gustuko.     

 

Jendeak ondo onartzen nau.     

Inguruarekin eta adin askotako pertsonekin dakit 

erlazionatzen. 

    

Enpatia sortzen didate inguruko pertsonek.     

Modu asertiboan esaten dut zer behar dudan.     

Besteen emozioak ondo interpretatzen ditut.     

 

 

 

Pertsona barrurako adimenaren adierazleak B S G IE 

Arreta eta ahalegina jartzen dut egiten ditudan lanetan.     

Emozioak identifikatzen ditut eta zerk sortzen dituen.     

 

Besteekiko harremanak oztopatzen dituzten emozioak 

kontrolatzen ditut. 

    

Nire ahulguneak eta indarguneak ezagutzen ditut.     

Arazoen aurrean konponbideak proposatzen ditut.     

Orientabideak onartzen ditut nire lana bideratzeko.     
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Galdetegia 

“Sua piztea baizik” galderak Google Forms eta Kahoot formatuetan ere 

badaude: 

Galdetegia Google Forms 

 

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

zenbakia):  

https://kahoot.it/v2/ 

 

 

1. Non sartzen ari dira Ismene eta Hodei lehenengo atalean? (1. atala) 

-Udal liburutegian. 

-Mirenen etxean. 

-Lobiano jauregian. 

 

2. Ismenek eta Hodeik ikusten duten ispilu madarikatua (2. atala) 

-Jonh Dee magoarena zen. 

-Hodeiren aitak zaharberritu zuen. 

-Meltxor izeneko mago batena zen. 

 

3. Zertan zuten antza Mirenek eta Ikaro txolarreak? (3. atala) 

-Biak hegoak moztu izan balizkiete bezala sentitzen ziren. 

-Bakardadeak eta etsiak jota zeuden . 

-Biek hegan egin nahi zuten. 

 

4. Mirenen etxerako bidean, Ismenek eta Hodeik ikusten duten katuak: (4. atala) 

-Begi berdeak zituen eta triste zegoen. 

-Begi horituak zituen eta irribarretsu zegoen. 

-Bere altzora jauzi egin zuen. 

 

5. Hodei eta Ismene Mirenen etxera joan zirenean… 

-Mirenek era txarrean bota zituen. 

-Mirenek gustura hartu zituen amaren presioagatik . 

-Geratzen ez zitzaion kemenarekin hartu zituen. 

 

6. Nola saiatzen dira lagunak Miren etxetik irtenarazten? (6. atala) 

-Mamu bat ikusi nahi zuen  galdetu zioten. 

-Ispiluarena kontatu zioten. 

-Aurreko biak eta klaseak hasiko zirela esan zioten. 

 

https://drive.google.com/open?id=1BcOgJZc8EWRl8r-tPbdIjp8Q1VjH9k0ZCqwpLDp9rXQ
https://kahoot.it/v2/
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7. Zer gertatzen zitzaion Mireni Ismeneren arabera? (7. atala) 

-Alaba bakarra zela . 

-Maitasun-kontuak. 

-Ideiarik ez zuen. 

 

8. (Mireni) (8. atala) 

-Hodeiren noblezia gustatzen zitzaion, baina bera ez. 

-Mirenek Ismeneri gustatzen zitzaiola zekien. 

-Bazekien Hodeik eta Ismenek ez zutela elkarrekin bukatuko. 

 

9. Zer proposatzen du Izaskun Laia Ermuko institutuko zuzendarigaiak? (9. atala) 

-Dema, erronka eta desafioa. 

-Hezkuntza-mugak apurtzea. 

-Ikasleak eta irakasleak ordu gehiago institutuan aritzea. 

 

10. Zergatik egon zen txarto Izaskun? (10. atala) 

-Aurreko institutuan familia arazoengatik deprimituta egon zelako. 

-Ikasle alfer bati lagundu ez ziolako. 

-Ez zuelako jakin ikasle bati laguntzen. 

 

11. Zer proposatzen du Izaskunek ikasleak eta irakasleak suspertzeko? (11. atala) 

-Noizean behin proiektu bat egitea. 

-Astebetean ikasleek proiektu bat aurkeztea. 

-Ikasleek eta irakasleek proiektu bat aurkeztea. 

 

12. Nola limurtu zituzten Izaskunek eta Nikok irakasleak eta ikasleak proiektuak 

abiatzeko?(12. atala) 

-Patioan hitzaldia eman zieten ikasle eta irakasleei. 

-Hitzaldia eta kontzentrazio-saioa eskaini zizkieten ikasleei eta irakasleei. 

-Eskutitz luzea irakurri zieten. 

 

13. Zer bururatu zitzaion Hodeiri Miren suspertzeko? (13. atala) 

-Proiektuan Ikaro txoria sartzea. 

-Meltxorren etxetik ispilua lapurtzea. 

-Lobiano jauregitik ispilua lapurtzea. 

 

14. Zer dio Izaskunek ispilua erdi-lapurtuko dutela esaten dutenean? (14. atala) 

-Arriskatzeko. 

-“Berez” ezin diela hori egiten uzten. 

-Ez dituela defendatuko. 

 

15. Ez utzi hautsari arimaren lekua hartzen (15. atala) 

-Ismenek esaten dio Hodeiri, ondo marrazten duelako. 

-Hodeiren aitak esaten dio Hodeiri, ondo marrazten duelako. 

-Hodeik esaten dio Ismeneri, ondo marrazten duelako. 
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16. Zer esan zion Ismenek Mireni Meltxorri elkarrizketa egin diezaion 

konbentzitzeko? (16. atala) 

-Hodei gustatzen zitzaiola eta Hodeiri bera ere bai. 

-Ona zela Miren jendeari informazioa ateratzen, eta gainera, Hodei gustatzen 

zitzaiola. 

-Mari-zoro peto-petoa zela. 

 

17. Tximeletaren Zirkuan, Willen borrokaz… (17. atala) 

-Borroka gogorragoak, sufrimendu handiagoa. 

-Har bihurtzen den tximeleta da Will. 

-Borroka gogorragoak, garaipen handiagoak. 

 

18. Zergatik gustatzen zaio Mireni Valdespinako Markesa parkean dagoen 

granadondoa? (18. atala) 

-Granadak gustuko dituelako. 

-Enbor zuzena eta fruitu gozoak dituelako. 

-Enbor okerra eta fruitu gazi-gozodunak dituelako. 

 

19. Meltxorren etxera joateko… (19. atala) 

-Izaskunek baimena eskatu zuen aurretik. 

-Bere kabuz joan ziren Ismene eta Miren. 

-Meltxorri deitu zieten beraiek joan aurretik . 

 

20. Zer galdetzen dio Hodeik Aliziari ispiluen erakusketan? (20. atala) 

-Non utzi duzu untxia, Alizia? 

-Zer dago ispiluaren beste aldean? 

-Zein da nire dohaina? 

 

21. Zer oparitu zion Teodoro Zuazuak Meltxorri? (21. atala) 

-Errealitatea ugaria zela erakutsi zion teleskopioa. 

-Errealitatea ugaria zela erakutsi zion kaleidoskopioa. 

-Arkimedesen garaiko teleskopioa. 

 

22. Zergatik funtzionatzen du garunak holograma baten moduan? (22. atala) 

-Hiru dimentsiotan pentsatzen dugulako. 

-Adimen-mota anitz daudela esan nahi du finean. 

-Burmuina bat eta bakarra dela esan nahi du. 

 

23. Zergatik deitzen zion John Deek ispiluari agerkundeen harria? (23. atala) 

-Bertan gertatutako guztia ikus baitzitekeen. 

-Unibertsoaren egiak ikus baitzitezkeen. 

-Munduaren bukaera ikus baitzitekeen. 
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24. Hodei Lobiano jauregia jendez hustu ondoren, ispilua lapurtzera joan zenean… 

(24. atala) 

-Kaputxaduna topatu zuen atarian. 

-Aliziaren Chesire katua ikusi zuen. 

-Katu batek sustoa eman zion. 

 

25. Zer aurkitu zuen meltxorrek ispilu misteriotsuan? (25. atala) 

-Izan litekeena, bere dohaina. 

-Bere itsasoan galduta zegoen txalupa. 

-Maitasuna, ziur aski. 

 

26. Zergatik ez zegoen bakarrik Hodei Lobiano-n? (26. atala) 

-Ninja bat zegoelako. 

-Itzal batek ispilua lapurtu zuelako. 

-Itzal bat ikusi zuelako. 

 

27. Zergatik alde egin behar dute Mirenek eta Ismenek Meltxorren etxetik? (27. atala) 

-Beldur direlako. 

-Itzalak Hodei harrapatu duelako. 

-Hodei arriskuan omen delako. 

 

28. Nor ikusi zuen Hodeik ispilua eskuan zeramala? (28. atala) 

-Itzala. 

-kaputxaduna. 

-Chesire katua. 

 

29. Nora doaz korrika Ismene, Miren eta Ikaro Meltxorren etxetik? (29. atala) 

-Lobiano jauregira. 

-Poliziarengana. 

-Etxera, laguntza bila. 

 

30. Zer proposatu zion Izaskunek Hodeiri kaputxadunaren atzetik joateko? (30. atala) 

-Kaputxadunaren telefonoaren seinaleari jarraitzea. 

-Kaputxadunak duen Izaskunen telefonoaren seinaleari jarraitzea. 

-Kaputxadunaren telefonoa lortu dutenez, poliziarengana eramatea. 

 

31. Ismenek Hodei… (31. atala) 

-Santiago elizan sartzen ikusi zuen. 

-Kaputxadunaren atzetik korrika ikusi zuen. 

-Lobianotik ateratzen ikusi zuen. 

 

32. Santiago elizan… (32. atala) 

-Izaskunek kontatu zion Hodeiri zergatik zegoen Lobiano jauregian. 

-Izaskun ez zen sartu, beldur zelako. 

-Hodeik eta Izaskunek pasabide bat deskubritu zuten. 
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33. Tunelaren ahoan… (33. atala) 

-Ahotsak entzuten dira. 

-Kaputxaduna harrapatzen dute. 

-Kaputxaduna agertzen da laban bat eskuan. 

 

34. Ismene(k) eta Miren(ek) tunelean… (34. atala) 

-Hodeiri eta Izaskuni esaten diete harrapatuta daudela. 

-Ez dira beldurtzen. 

-Izaskun eta Hodei topatzen dituzte. 

 

35. Harrapatuta daudenean… (35. atala) 

-Hodeik gertatutako guztia kontatzen die Mireni eta Ismeneri. 

-Izaskunek ere kontatzen du zer egiten zuen Lobianon. 

-Sakelakoetan seinalea dagoela konturatzen dira. 

 

36. Nola zabaltzen dute sarrerako atea? (36. atala) 

-Ikaro sartu zen lehenago. 

-Makila batekin palanka eginez. 

-Labankada batez apurtu zuten sarraila. 

 

37. Nor sartzen da atearen zirrikituetatik? (37. atala) 

-Ikaro. 

-Izaskun. 

-Ismene. 

 

38. Zertarako lapurtu dute ispilua Hodeiren arabera? (38. atala) 

-Mireni erakusteko zer izan zitekeen. 

-Proiektua egiteko. 

-Ismeneri erakusteko zuen distira. 

 

39. Mirenen masailak bi malko isilek zeharkatzen dute mara-mara. (39. atala) 

-Hunkiturik dago lagunek dena beragatik egin dutelako. 

-Amorrua ematen dio hainbeste lan emateak. 

-Ikaroz kezkatuta dago. 

 

40. Zergatik dio Mirenek konpainiarik onenean dagoela? (40. atala) 

-Damuturik dagoelako proiektua txarto atera delako. 

-Beldurturik dagoelako. 

-Harrapatuta egon arren ondo sentitzen delako, lagunen artean. 

 

41. Nork erabaki zuen ezkerreko edo eskuineko bidea hartzea? (41. atala) 

-Bozkatu egin zuten. 

-Ikarok ohartarazi zien. 

-Ez ziren ados jarri. 
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42. Ermuko Ego ibaia zeharkatu zuten… (42. atala) 

-Bihotzari kasu eginez. 

-Izaskunek esan zuelako. 

-Ikarok adierazi zielako. 

 

43. Ez zenukete inoiz asmatuko… (43. atala) 

-Telefonoaren seinalea, sakelakoa, errekan zegoelako. 

-Telefonoaren seinaleak kaputxaduna Mirenen etxean zegoela markatzen zuela. 

-Telefonoaren seinaleak kaputxaduna institutuan zegoela markatzen zuela. 

 

44. Ermuko institutuan zeudela (44. atala) 

-Hodei Izaskunekin haserretu zen, gehiago zekielakoan. 

-Hodeik Izaskuni galdetu zion ea norbaiti aipatu zion ispiluarena. 

-Nikok zerbait ote zekien aipatu zion Hodeik Izaskuni. 

 

45. Suzko bidea… (45. atala) 

-Ispilurantz zihoan suzko bidea zen. 

-Irakasle-gelarantz zihoan kandelaz argiztatutako bidea zen. 

-Ispilurantz zihoan kandelaz argiztatutako bidea zen. 

 

46. Institutuko ispiluko gelan daudela, Mirenek dio: (46. atala) 

-Musika norbaitek jarri du. 

-Hau guztia hezkuntza da. 

-Gaizto batek antolatu digu hau guztia. 

 

47. Izaskunek azaldu zuen… (47. atala) 

-Gertatutako guztia ez zegoela prestatuta. 

-Gertatutako guztia ikasitakoa bizitzeko prestatua zegoela. 

-Egun horretan gertatutakoa bide guztien laburpena zela. 

 

48. Mirenen dantzaren bidez… (48. atala) 

-Bere dohaina deskubritu zuen neskak. 

-Ikarok hegan egin zuen. 

-Barneko sua piztu zitzaion. 

 

49. Mirenen dantza… (49. atala) 

-Ismenek grabatu zuen. 

-Hodeiri esan zion grabatzeko. 

-Aho-zabalik zeudenez, ez zuten grabatu. 

 

50. Lobianoko “bihurrikeria” prestatu zutenak… (50. atala) 

-Izaskun, Niko, Meltxor, Olga . 

-Izaskun, Niko, Meltxor, Olga eta Joxan albaitaria. 

-Izaskun, Niko, Meltxor, Olga, Joxan albaitaria eta Lobiano langileak. 
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-Izaskun, Niko, Meltxor, Olga, Joxan albaitaria, liburuzainak, gurasoak eta Lobiano 

langileak. 

 

51. Zer proiektu aurkeztu ziren? (51. atala) 

-Ispilu magikoaren historia eta audio aldizkariak… 

-Txangoetan Fisika ikasteko esperimentuak. 

-Matematika eta soinketa ikasteko proiektuak. 

-Aurreko guztiak eta gehiago. 

 

52. “Hegorik gabeko txoria” proiektuan… (52. atala) 

-Tximeleta-zirkuaren istorioa kontatzen zuten. 

-Lobiano Jauregian eta institutuan gertatutakoa agertzen zen. 

-Lobianon, Santiagoko elizan, institutuan, eta Ego ibaian gertatutakoaren irudiak 

agertzen ziren. 

 

53. Zer topatu zuen Hodeik ispiluan? (53. atala) 

-Bideoak egin nahi zituela, duda barik. 

-Ismene maite zuela. 

-Harritu zuen zerbait. 

 

54. Hezkuntza ez da… (54. atala) 

-Edukiz betetako ontzi bat. 

-Sua piztea. 

-Ontzi bat betetzea, sua piztea baizik. 
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4- OROKORTZE- ETA 

TRANSFERENTZIA-FASEA 
 

Proiektu guztiak (ariketak barne) aurkeztu ondoren, karpetetan ordenatu beharko 

dira, eta taldekideek eskolako blogera igoko duzue lana, beste norbaitek erabili ahal 

izateko. 

 

 

Beste behin, eta (oraingoz) azkenekoz, ekarriko dugu gida honetan zehar 

hainbatetan errepikatu izan zaigun ideia eta esaldi (gure ustez) bikaina:  
 

“Hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik” 

William B. Yeats 
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