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UNITATE DIDAKTIKOA 

Izenburua      “BIZIPENAK GORPUTZ HEZKUNTZAN” ANTZERKIA  

Maila LMH 6 Saio-kopurua      10 

Lantzen diren ekintzen dominioa (morea) 

1 2 3 4 5 6 

Bakarkako 
ekintzak 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

Elkarlaneko 
ekintzak 

Elkarlaneko-
aurkakotasuneko 

ekintzak 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

Adierazpen- eta 
arte-ekintzak 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan adierazpen- eta arte-ekintzak biltzen dituen dominioa lantzen da, 
—seigarrena sailkapenean—. Dominio horren helburua da ikasleek gorputza berez 
(naturaltasunez) edo berariaz erabiltzea, zentzu estetikoa emanez, bai komunikatzeko, baita 
emozioak, sentimenduak eta mezuak adierazteko ere.  

Dominio hori lantzeko hainbat adierazpen-erregistro (gorputza, keinu-hizkuntza, ahozko 
komunikazioa, dantza…) eta adierazpen-baliabide (erritmoak, desplazamenduak, espazioak, 
rolak, irudiak, objektuak...) dituzten ekintza motorrak egiten dira. Horretarako, honako rol hauek 
esperimentatu beharko ditu: sortzailearena, antzezlearena, epailearena edota ikusle kritikoarena. 

Gorputz-adierazpena oinarri duten ekintzak eta egoerak proposatuko zaizkio ikasleari. Eta ekintza 

eta jarduera horien ardatz nagusia antzerkia izango da. Hau da, antzerkia izango da unitate honek 

proposatzen dituen helburuak lortzeko erabiliko den bidea. Horrela, antzezteko orduan, gorputza 

erabiliz, mugimenduak imitatuz eta esperimentatuz, pixkanaka-pixkanaka sormena garatu eta 

mugimendu berriak sortuko ditu ikasleak; imitatzaile izatetik sortzaile izatera igaroko da. Hori guzti 

hori lantzeko, hainbat jarduera ezberdin egingo dira eta antzezteko oinarrizko estrategiak ere 

landuko dira. Horrez gain, antzerki-gidoi honen bitartez, eta muturrera eramandako egoera 

desegokiak antzeztuz, eguneroko bizitzan eta baita eskola-saioetan ere gertatzen diren 

bazterketen gaineko hausnarketa egitea eta enpatia sortzea du helburu antzezlan honek. 

Horretarako, batzuetan estereotipo zakarrak eta desegokiak erabiliko dira, kontrako efektua lortu 

nahian. Beraz, garrantzitsua da antzerkiko elkarrizketak beren testuinguruan ulertzea. 

Bestalde, errepikapenaren eta imitazioaren bidez, munduko honako bi dantza ikasiko dituzte: 
Circassian Circle dantza eta Menousis dantza. Gero, dantza horietako bat antzezlanean 
txertatuko da. 

Lantzen diren jarduerek adierazpen- eta arte-ekintzetarako gaitasuna garatzen laguntzen dute. 
Hau da, hizkuntza- eta keinu bidezko komunikaziorako gaitasuna garatzen dute, batez ere 
besteekin komunikatzeko, emozioak eta gogo-aldarteak adierazteko eta norbere buruarekin 
gustura sentitzeko gaitasuna. Era berean, ikasleek hainbat erritmo era librean zein gidatuan 
jarraitzen ikasteko aukera izango dute. Halaber, oso ekintza aproposak dira ikasle guztien parte-
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hartzea bultzatzeko, adina eta sexua kontuan hartu gabe. Horrez gain, ekintza horien bidez, 
ikasleari denbora librea betetzeko eskaintza zabaltzen zaie.  

Gorputz-adierazpenak ikasleei emozioak eta sentimenduak adierazteko estrategiak eskaintzen 
dizkie, besteekin komunikazioa errazteko, eta aldi berean, barneko korapiloak askatzeko. 
Ikaskideen aurrean egin beharreko antzezpen eta dantzei esker, lotsa gaindituko dute eta 
jendaurrean aritzeko beldurra uxatzea lortuko dute. Gainera, etorkizunean dantza eta kultura 
artistikoa errazago ulertu, balioetsi eta kritikatuko duten ikasleak izango dira.   
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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu didaktikoak Ebaluazio-irizpideak Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak 

1. Hainbat musika eta  erritmori 
jarraituz, dantzak (pausoak eta 
koreografiak) eta  
gorputz-perkusioko egiturak 
asmatzea, inprobisatzea edo 
errepikatzea, adierazpen eta 
komunikazio era berriak 
erabiltzen ikasteko. 

7. Talde-konposizioak sortzea 

ikaskideekin lan eginez, 

gorputzaren adierazpen-

bitartekoak erabiliz, eta estimulu 

musikalak, plastikoak edo 

hitzezkoak abiapuntutzat hartuta. 

Gorputzarekin komunikatzeko 
dauden hainbat aukera erabiltzen 
ahalegintzen da. 

Gorputz-adierazpenaz baliatuz 
sormena, bat-batekotasuna eta 
zentzu estetikoa erabiltzeko gai da. 

Bere gorputzaren  
adierazpen- eta hitzezko 
baliabideak erabiltzen ditu, 
sentimenduak eta gogo-aldarteak 
adierazteko, eta hainbat egoera 
deskribatzeko.  

Antzezteko estrategia eta hainbat 
erregistro ezagutzen eta erabiltzen 
ditu. 

 
 
Hasierako ebaluazioaren 
orria 
 
 
 
 
 
Lorpenen jarraipen-orria 
 
 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
Koebaluazio-orria 
 
 
 
 

2. Gorputza eta objektuak 
erabilita, pertsonaiak, egoerak, 
irudiak, sentimenduak eta 
gogo-aldarteak bakarka edo 
taldean adieraztea eta 
interpretatzea, 
gorputz-adierazpenerako 
gaitasuna garatzeko. 

7. Talde-konposizioak sortzea 

ikaskideekin lan eginez, 

gorputzaren adierazpen-

bitartekoak erabiliz, eta estimulu 

musikalak, plastikoak edo 

hitzezkoak abiapuntutzat hartuta. 

Bere mugimendua eta  
gorputz-adierazpena hainbat 
musika motatara egokitzen ditu. 

Bere gorputzaren  
adierazpen-baliabideak erabiltzen 
ditu, sentimenduak eta 
gogo-aldarteak komunikatzeko. 

Dantzen oinarrizko pausoak eta 
jauziak sinkronizatzen ditu. 
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3. Jarduera fisiko guztiak 
egitean nork bere buruarekin 
eta besteekin jarrera arduratsua 
izateko prest agertzea. 

4. Jarrera aktiboak izatea, egoera 

fisikoa oro har hobetzeko, eta 

jarduerak egitean kontuan 

hartzea norberaren gorputzaren 

eta mugimendu-gaitasunaren 

aukerak eta mugak. 

6. Norberaren ahalegina eta 

taldearekin ezartzen diren 

harremanak identifikatzea jolasen 

eta kirol-jardueren oinarrizko balio 

diren aldetik, eta haiekin bat 

jokatzea. 

Eszenatokian eta jendaurrean 
antzezpen-estrategiak ezagutzen 
eta erabiltzen ditu. 

Gidoiak eskatzen duenaren 
arabera, eszenatokian kokatzen 
da, eta txandak errespetatuz 
hartzen du parte. 

Jardueretan, gustura hartzen du 
parte eta jarrera ona du. 

Rolak onartzen ditu. 

Besteen jarduna errespetatzen du. 

Hausnarketarako tartea, taldean 
era positiboan eragiten du eta 
kritika eraikitzailea egiten du. 

 
 
 
Hasierako ebaluazioaren 
orria 
 
 
 
 
 
Lorpenen jarraipen-orria 
 
 
 
 
 
 
 
Autoebaluazio-orria 
 
 
 
 
 
Koebaluazio-orria 

4. Jarduera fisikoa egitean 
ekipamenduari eta  
higiene-ohiturei erreparatzea,  
bizi-ohitura osasungarriak 
finkatzen eta autonomia izaten 
laguntzeko. 

8. Jokabide aktiboak izatea, 

ariketa fisikoak osasunerako duen 

balioa aintzat hartuta, gorputza 

eta jarrera- nahiz elikadura-

ohiturak zaintzeko interesa izatea, 

eta drogen kontsumoa eta 

portaera-mendetasunak eragin 

ditzaketen jokabideak saihestea. 

Jarduera fisikoa egiteko arropa eta 
oinetako egokiak erabiltzen ditu. 

Jarduera fisikoa egitean, osasuna 
eta higienea zaintzen ditu. 
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Edukiak 

 Gorputza eta bere mugimendua: gorputz-adierazpena  

 Dantza eta koreografiak: musika- eta erritmo-estimuluen bidezko mugimenduen osaketa.  

 Antzezpena eta inprobisazio artistikoa 

 Imitazioa/identifikazioa eta sormena (sentimenduak, keinuak…) 

 Denboraren pertzepzioa: mugimenduen abiadura eta hainbat erritmo 

 Espazioaren pertzepzioa: antolaketa (antzezlekua, ikusleria, materiala…) 

 Erlaxazioa eta arnasketa 

 Talde-hausnarketa. Kritika eraikitzailea 

 Emozioen azterketa: emozioen kontzientzia hartzea eta norberaren erregulazioa 

 Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

 Errespetua: norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko 

 Osasun- eta higiene-ohiturak 
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Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktikoa honetan adierazpen- eta arte-ekintzen dominioaren ikaskuntzak lantzeko, 
ikasleek gorputz-adierazpenaren bitartez gorputza berez edo berariaz erabiliko dute. Dominioaren 
ardatz metodologikoak bi zutabe nagusi izango ditu: komunikazioa eta adierazpena.  

Unitate didaktikoak dituen helburuak lortzeko, jarduerak era progresiboan daude antolatuta saioz 
saio. Hitzezko komunikazioa, gorputz-komunikazioa eta soinuen bidezko komunikazioa bultzatuko 
duten jarduerak eta jolasak proposatuko dira, eta horretarako komunikazioa izango da unitate 
honen ardatz nagusia. Nork bere burua ezagutzeko, gorputza sentitzeko eta besteen lekuan 
jartzeko aukera emango diete ikasleei, eta haien premien arabera egokituko ditu irakasleak.  

Antzeztokian edo agertokian eta jende aurrean, antzezteko oinarrizko teknikak eta estrategiak 
bilatu, ikasi eta horietaz hausnartuko dute ikasleek, horrez gain, dantza eta erritmo-jolasak egin 
eta sortuko dituzte. Hasierako jarduerak errazak, irekiak, eta era askotakoak izango dira, eta batik 
bat, gorputzaren adierazpenean, mugimenduan, arnasketan eta ahotsaren erabileran zentratuko 
dira. Bide batez, antzerkiaren gidoia irakurri eta ikasiko dute. Saio bukaeran, ikasleek ikasitakoak 
eta sortutakoak besteen aurrean erakutsiko dituzte.  

Irakasleak garrantzia emango dio saio bakoitzaren bukaeran egingo duten hausnarketari. Bertan, 
ikasleek izan dituzten kezka, muga, oztopo, aurrerapen eta nahiak ikusiko eta adieraziko baitira. 

Saioak gimnasioan egingo dira, eta sortzen dituzten ekoizpen txikiak aurkezteko, antzezleku gisa 
eremu bat prestatuko da bertan. Ikasleak espaziora egokituko dira, eta antzezlan batean 
antzezlearen kokapenak daukan garrantziaz jabetuko dira. Materialari dagokionez, jantzi eta 
attrezzo osagarriak erabiliko dira ikuskizunerako. Behar den material hori ikastetxekoa edota 
ikasleek etxetik ekarritakoa izan daiteke. 

Ikasleak batzuetan banaka egingo dute lan; baina beste batzuetan taldeka arituko direnez (talde 
txikitan zein handitan), taldekatzeak orekatuak eta heterogeneoak izatea bermatuko da. 

Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 55 

     Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 45 

     Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 
 
     Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko) 
 
     Arreta 
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Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 Pentsamenduak, sentimenduak eta gertaerak adierazteko hitzik gabeko kodeak  
erabiltzea. 

 Komunikatzeko ahozko hizkuntza eta gorputz-adierazpena erabiltzea . 

 Antzerkiarekin eta gorputz-adierazpenarekin lotutako lexikoa ulertzea, ikastea eta 
erabiltzea. 

 Ahozko diskurtsoak interpretatzea eta esapide diskriminatzaileak antzematea. 

 Elkarrizketak hastea, mantentzea eta amaitzea: galderak egitea, arreta jartzea, 
kontzentratzea, itxarotea, txandak errespetatzea eta solaskideak esandakoari 
erantzuna egokitzea. 

 Hainbat esaldi mota ezagutzea. 

 Ahoskera, erritmo, etenaldi, intonazio eta enfasi egokia erabiliz, antzerkiaren testua 
ahots goran irakurtzea eta hitz egitea. 

 Nork bere ideiak era egokian azaltzea eta besteenak entzutea. 

 Jendartean hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta erabiltzea. 

 Nork bere ideiak era egokian azaltzea eta besteenak entzutea. 

 Nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz azaltzea. 

 Ahozko komunikazioan hizkuntza ez sexista eta ez baztertzailea erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

 Denboraren, espazioaren eta erritmoaren kontzeptuak aplikatzea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

 Gorputzaren adierazpen-baliabideak eta mugimenduak ezagutzea eta errespetatzea 

 Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 

 Aisialdia betetzeko jarduera fisikoa balioestea. 

4. Teknologiarako konpetentzia 

 Ikus-entzunezkoekin lan egitean teknologia digitala era egokian erabiltzea. 

5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 

 Sentimenduak eta emozioak adierazteko modu positiboak ezagutzea, balioestea eta 
erabiltzea. 

 Taldean rol bakoitzari dagozkion funtzioak eta betebeharrak adostea. 

 Inhibizioa eta lotsa gainditzeko estrategiak erabiltzea. 

 Jolasen eta jardueren arauak errespetatzea eta betetzea. 

 Gatazkak bideratzeko eta konpontzeko, elkarrizketa erabiltzea. 

 Jarrera ez baztertzailea izatea, aniztasuna balioestea eta lagunekiko errespetua izatea 
inor baztertu gabe, gaitasun, genero, maila sozio-ekonomiko, jatorri edo beste edozein 
arrazoi dela. 

 Nork bere ekintzen ondorioez hausnartzea. 

 Elkarlana ulertzea eta era positiboan balioestea. 

 Emozioak azaleratzea eta, emaitza gorabehera, autoerregulatzea. 

 Besteei laguntza emateko prest egotea.  
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 Frustrazio-egoerei aurre egiteko, estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea. 

 Autonomia izatea. 

 Zailtasunei aurre egiteko eta arduraz jokatzeko, jarrera positiboa izatea. 

6. Arterako konpetentzia 

 Euskal kulturan eta beste kulturetan gorputzaren adierazpen-baliabideak ezagutzea.  

 Dantza eta gorputz-adierazpena kulturatzat hartzea. 

 Gorputzaren bidez ideiak edo sentimenduak adieraztea. 

 Jarrera sortzailea izatea. 

7. Konpetentzia motorra 

 Egoera motorretan gorputzaren mugimendu aukerez baliatzea. 

 Emozioak, sentimenduak eta iritziak adierazteko gorputza erabiltzea. 

 Ekintza-egoeretara etengabe egokitzea. 

 Gorputz-adierazpena alderdi ludikotik lantzea. 

 Sortzaile- eta antzezle-rola eta ikusle kritikoaren rola onartzea. 
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

 Hitzez aginduak eta gomendioak ematean, estrategiak adostean eta bizipenak, 
emozioak eta pentsamenduak adieraztean, era autonomo, sortzaile eta eraginkorrean 
aritzea. 

 Gorputzaren adierazpen-baliabideak eta mugimendua ulertzea eta errespetatzea, eta 
gorputzarekin adierazteko autonomia izatea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

  Antzezpena eta gorputz-adierazpena erabiltzean norberaren ezaugarriak, 
trebetasunak eta mugak ezagutzea, eta  gorputzaren adierazpen-baliabideak ulertzea 
eta barneratzea (pentsamendu analitikoa). 

 Egindako praktikan, norberaren erantzun motorrak eta jarrerak aztertzea, ebaluatzea 
eta norbera erregulatzea (pentsamendu kritikoa). 

 Hitzez eta gorputzaren bidez adierazteko eta komunikatzeko estrategiak sortzea eta 
aukeratzea (pentsamendu sortzailea). 

 Ikasitakoa beste egoera batzuetan erabiltzen jakitea. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

 Norberaren bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak modu asertiboan adieraztea 
eta, aldi berean, besteenak entzutea eta kontuan hartzea. 

 Taldean lan egiten ikastea: estrategiak adostea, helburu berarekin elkarlanean aritzea, 
eta rol bakoitzari dagokion funtzio eta betebeharrak onartzea. 

 Gatazka-egoerak elkarrizketaren bidez bideratzea eta konpontzea. 

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia 

 Ekintza-arauak eta -printzipioak sortzea eta ikaskuntzan aurrera egiteko 
proposamenak egitea. 

 Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta beharrezkoak diren egokitzapenak egitea. 

 Egindako jarduerak ebaluatzea eta saioaren bukaeran hobetzeko proposamenak 
egitea.  

 Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

 Erronka berrien aurrean erabakiak hartzeko gaitasuna lantzea.  

5. Izaten ikasteko konpetentzia 

 Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea. 

 Norberaren jokabide morala erregulatzea. 

 Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea. 

 Norberaren garapenean, ariketa fisikoaren eta ohitura osasungarrien garrantziaz 
jabetzea. Gorputzaren irudia erregulatzea. 

 Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

 Norberaren kontzeptu eta estimu ona edukitzea. 

 Nork bere erabakiak gero eta autonomia handiagoz hartzea eta erabakitakoen 
gaineko erantzukizuna onartzea. 
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Gorputz Hezkuntza. Etapako helburuak (gorriz) 

1 
Hautemate-gaitasunak eta gaitasun motorrak aztertzea, nork bere buruarengan 
konfiantza izatea eta norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako onuragarria 
izan dadin. 

2 
Trebetasun eta gaitasun  fisikoak garatzea, haurren eboluzio-prozesuarekin 
bat, jolasa erabiliz, oinarrizko baliabide den aldetik. 

3 

Problema motorrak ebazteko printzipioak eta arauak ezagutzea, hautatzea eta 
aplikatzea, jarduera fisikoak, kirol-jarduerak eta arte- eta adierazpen-jarduerak 
praktikatzean eraginkortasunez eta autonomiaz aritzea, ahalegina erregulatuz, 
dosifikatuz eta balioetsiz, eta norberaren aukeren eta zereginaren 
nolakotasunaren arabera maila jakin batera iristea, nork bere buruari ezartzen 
dion eskakizunean. 

4 

Euskal Herriko eta beste kultura batzuetako jolas-tradizioak, jarduera fisikoen 
eta kirol-jardueren tradizioak nahiz adierazpen-tradizioak ezagutzea, haien 
balioak errespetatzeko eta balioesteko, jolas eta adierazpen tradizionalak eta 
herrikoiak praktikatuz. 

5 
Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpen-bitartekoen berri jakitea, modu 
estetikoan eta sortzailean landuz, haiek sentitzeko, bizitzeko eta onartzeko, eta 
mugimendu propio baten bidez pertsonalizatzeko. 

6 

Jarduera fisikoa neurriz eta maiz egitearen garrantzia balioestea, norberarekiko 
nahiz besteekiko erantzukizunezko jarrera erakusteko, eta ariketa fisikoak, 
higieneak, elikadurak eta jarrera-ohiturek osasunean dituzten eraginak aintzat 
hartzea. 

7 
Jarduera fisikoetan parte hartzea, besteekin batera talde-harremanak sustatzen 
dituzten proiektuak garatuz, eta aisia-kultura aberasgarri baten oinarriak eraikiz.  
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Saioen sekuentzia 

1. saioa 
Unitate didaktikoaren aurkezpena. Gidoia irakurtzea. Pertsonaiak lantzea.  
Antzezteko oinarrizko teknikak. Erritmo-lehiaketa 1. Arnasketa 1. Hausnartzeko 
tartea. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena. Pertsonaiak norbereganatzea. Gorputzarekin lurra  
ukitzea 1. Arnasketa 2. Gidoia ikastea eta entseatzea 1. Gidoia entseatzea 2. 
Hausnartzeko tartea. 

3. saioa 
Saioaren aurkezpena. Gorputzarekin lurra ukitzea 2. Gidoia entseatzea  
3. “10 paseak”. Erritmo lehiaketa 2. “Oinez”. Hausnartzeko tartea. 

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. Arnasketa 3. Gidoia entseatzea 4. Munduko dantzak 1 
(Circassian dantza). Hausnartzeko tartea. 

5. saioa 
Saioaren aurkezpena. Mimo bat zer den azaltzea. “10 paseak”. Gidoia entseatzea 
5. Munduko dantzak 2 (Circassian dantza). Hausnartzeko tartea.  

6. saioa 
Saioaren aurkezpena. Hainbat doinu dantzatzea 1. Gidoia entseatzea 6. Munduko 
dantzak 3 (Menousis-dantza). Hausnartzeko tartea. 

7. saioa Saioaren aurkezpena. Rol-jolasa. Hausnartzeko tartea. 

8. saioa 
Saioaren aurkezpena. Hainbat doinu dantzatzea 2. Gidoia entseatzea 7. Munduko 
dantzak 4 (Circassian dantza). Hausnartzeko tartea. 

9. saioa Saioaren aurkezpena. Gidoia entseatzea 8. Hausnartzeko tartea. 

10. saioa Saioaren aurkezpena. Antzerkia. Hausnartzeko tartea. 
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1. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Antzezpen-gidoia eta pertsonaien ezaugarriak lantzea. 

Antzerkian erabiltzen diren oinarrizko teknikak edota estrategiak ezagutzea. 

Erritmo-jolas bat ikastea, musika eta erritmo-estimuluak oinarri hartuta.  

Non Gimnasioa 

Materiala 
Audio-aparatua, hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, antzerkiaren gidoia  
(1. eranskina), pertsonaien deskribapenak, erritmo-lehiaketaren azalpen-orria  
(9. eranskina) eta koltxonetak  

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eseriko dira, eta irakasleak 
unitate didaktikoaren aurkezpena egingo du. 

Ikasleek gaiaren inguruan zein aurrezagutza duten azalduko dute, 
eta inoiz antzerkia edo dantza egin duten; horrela, ondoren, 
bizipenak ikaskideekin elkarbanatzeko. Irakasleak ikasleek egingo 
dituzten jarduerak ere azalduko ditu: gidoiaren irakurketa, 
pertsonaien ezaugarrien azterketa, erritmo-jolasak, arnasketa, 
erlaxazioa eta ‘10 paseak’ jolasa, besteak beste. 

Gero, irakasleak unitatearen helburua zein den zehaztuko du, eta 
horretarako egingo diren jarduerak azalduko. 

Bukatzeko, saio honetan landuko dena eta lortu beharreko helburua 
zein den azalduko du irakasleak. 

 

 

2. jarduera Gidoia irakurtzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak eta irakaslea biribilean eseriko dira 
eta, irakaslea, ahots goran, gidoia irakurtzen hasiko da. Ondoren, 
irakasleak beste norbaiti eskatuko dio irakurketarekin jarraitzeko, 
eta, horrela etengabe eta txandaka, ikasle guztien artean ahots 
goran irakurriko dute gidoia. Irakasleak esango du beti norena den 
irakurketa-txanda. Behar izanez gero, gidoia behin eta berriz 
irakurriko da, eta bigarren irakurketa hori isiltasunean eta banaka 
egin daiteke. 
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3. jarduera Pertsonaiak banatzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Antzezlanaren gidoia irakurri ondoren, 

ikasleek pertsonaiak nortzuk diren eta haien ezaugarriak zeintzuk 

diren aztertuko dituzte, eta pertsonaien arteko berezitasunak 

nabarmenduko. Ondoren, ikasleen artean pertsonaiak banatuko 

dituzte; alegia, zein ikaslek zein paper beteko duen erabakiko dute 

denen artean. Irakasleak gidatuko du pertsonaien aukeraketa, 

betiere, kontuan izanik unitate didaktikoaren helburua zein den eta 

ikasleen berezitasunak eta gustuak zein diren. 

 

 
 

4. jarduera Antzezteko oinarrizko teknikak ikastea Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak eta irakaslea biribilean eseriko dira. 

Aktoreek, antzerkilariek eta dantzariek erabiltzen dituzten honako 

oinarrizko teknika hauek azalduko ditu irakasleak: arnasketa, 

erlaxazioa, imitazioa eta inprobisazioa, besteak beste. Gainera, 

antzezpen batean kontuan izan behar diren aldagaiak zeintzuk diren 

ere azalduko ditu: erritmoa, mugimendua, ahotsa eta oreka 

eszenikoa, besteak beste. 

 

 
 

5. jarduera Erritmo-jolasa Denbora  15 min 

Bi taldetan. Irakasleak erritmo-lehiaketa bat nola egin ikusteko 
azalpen-orri bat erakutsiko du. Lehendabizi azalpen-orrian ageri 
diren erritmo-patroiak aztertuko dituzte, ondoren, patroi horiek 
irakaslearen laguntzarekin errepikatzeko. Jarraian, irakasleak bi 
talde egingo ditu, eta talde bakoitzak erritmo-patroi jakin bat jasoko 
du.  

Taldeek tokatu zaien erritmo-patroia ikasiko dute, eta horretarako, 
behin eta berriz errepikatu eta entseatuko dute.  

Behin patroiak ikasitakoan, bi taldeak parez pare jarriko dira, talde 

bata besteari begira. Irakasleak hasteko agindua ematen duenean, 

talde bakoitzak bere erritmo-patroia interpretatuko du, betiere, 

pareko taldearen erritmoarekin nahastu gabe. 
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6. jarduera Arnasketa 1 Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleek koltxoneta bana hartuko dute, eta gainean eseriko 

dira hankak elkar gurutzatuta, indioak bailiran (hasierako jarrera). 

Ondoren, begiak itxiko dituzte eta irakasleak musika lasaia jarriko 

du. Irakasleak, ahots tonu goxoz, honako agindu hauek emango 

ditu: 

- “Hartu arnasa sakon eta poliki. Hartu sudurretik eta bota 
ahotik”.  

- “Arnasa hartzean, jaso besoak eta jarri esku-ahurrak elkarri 
begira, baina elkar ukitu gabe  
–15 cm-ko tartea egon behar da bi eskuen artean–” (2. 
jarrera). 

“Arnasa hartu eta botatzean, eraman bi besoak aurrerantz eta 
beherantz, lurra ukitu arte. Besoak luze utzi behar dira. Behin 
makurtuta eta luzatuta gaudenean, bota arnasa ahotik eta zutitu 
gorputza poliki-poliki, hasierako jarreran gelditu arte, baina 2. 
jarreratik igaro gabe”. 

 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte (zailtasunak, 
lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen kritikak eta 
gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Guztiok irakurri al duzue gidoia? Eta pertsonaien 
deskribapenak irakurri al dituzue? Pertsonaia bakoitzaren 
ezaugarriak zeintzuk diren argi ikusi al da? Egokitu zaizuen 
pertsonaia norberak aukeratutakoa al da? Nolakoa iruditu zaizue? 
Izan al du pertsonaiak antzekotasunik norberarekin? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu al du pertsonaia 
aukeratzekoan? Antzezteko erabiltzen diren oinarrizko teknikak 
ezagutzen al zenituzten? Zaila ala erraza iruditu zaizue egindako 
erritmo-jolasa?” 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko duten 

azaltzeko. 
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2. saioa 

Saioaren 

helburuak 

Antzezpen-gidoia eta pertsonaiak lantzea, zehaztea eta osatzea. 

Antzezlearen kokalekuaren eta norabidearen garrantziaz jabetzea. 

Antzerkian erabiltzen diren oinarrizko teknikak edota estrategiak ezagutzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Audio-aparatua, antzerki-gidoia (1. eranskina), pertsonaien deskribapenak, 
hainbat musika-estiloren kantu-bilduma, arkatzak eta pilotak 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko saioan 

landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko duten 

azalduko du. 

 

2. jarduera Pertsonaiak norbereganatzea  Denbora 10 min 

Banaka. Irakasleak ikasle bakoitzari dagokion deskribapen-orria 

banatuko dio: aurreko saioan egokitu zaion pertsonaiaren 

deskribapena. Ikasleek deskribapena hartu, ondo irakurri eta 

pertsonaiaren ezaugarrietan jarriko dute arreta. Ondoren, 

deskribapena zehazteko, pertsonaien ezaugarriak gehituko edo 

moldatuko dituzte gidoian bertan –aldaketa horiek irakasleak eman 

behar ditu ontzat–. Behin deskribapenak zehaztutakoan, ikasle 

bakoitzak tokatu zaion pertsonaia bere egingo du. Jarduera 

bukatzeko, ikasleak binaka jarriko dira, eta batak besteari norbere 

pertsonaiaren behin betiko deskribapena irakurriko dio.  

3. jarduera Gorputzarekin lurra ukitzea Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleak gimnasioan sakabanatuko dira. Gorputz atalak 

erabiliz, gimnasioko lurra ukitu beharko dute. Zein gorputzeko atal 

erabili aurretik edo ondoren ez du garrantzirik izango; ikasle batzuk 

oinarekin hasi daitezke, eta besteak, aldiz, ukondoarekin, 

besoarekin edota bizkarrarekin. Jarduera honetan garrantzitsuena 

honako hau da: gorputz atal horiek lurrarekin kontaktuan daudenean  
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bakoitzak sentitzen duenaz ohartzea. 

Hona hemen jardueraren aldaera bat: 

- Irakasleak musika jarriko du, eta ikasleak libre baina 

musikaren erritmora mugituko dira. 

4. jarduera Arnasketa 2 Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleak lurrean etzango dira, gora begira eta esku bat 

sabelaren gainean dutela. Sudurretik arnasa hartu eta sabela nola 

puzten den sentituko dute. Jarraian, arnasa ahotik bota eta sabela 

nola husten den igarri behar dute. Hona hemen bi aldaera: 

- Sabelaren gainean pilota bat jarriko dute ikasleek. 

- Ariketa bera zutik egingo dute.  

5. jarduera Gidoia ikastea eta entseatzea 1 Denbora  15 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak antzerkiaren gidoia banatuko du 

ikasleen artean —ikasle bakoitzari gidoiaren kopia bana—, eta 

gidoiaren lehen agerraldiari erreparatuko diote. Ikasle bakoitzak 

bere pertsonaiari dagokion testu zatiak identifikatuko ditu, eta gidoia 

eskuetan dutela entseatzen hasiko dira. Horretarako, agerraldi 

honetan parte hartuko duten antzezleak irakasleak aurrez 

mugatutako antzezlekuan kokatuko dira. Antzezlekuak gutxieneko 

neurriak izan behar ditu: 10 metro zabal eta 8 metro sakon.  

Ikusle rola beteko dutenek antzezlekuaren aurrean eseriko dira. 

Lehenengo entseguan, antzezleak ikusleriari bizkarra emanez 

jarriko dira, eta horrela egingo dute lehen agerraldiaren entsegua. 

Ondoren, gauza bera egingo dute, baina ikusleriari begira. Bi 

entsegu horiek egin ondoren, ikasleak eta irakaslea biribilean 

eseriko dira, eta jardueraren garapenean izandako bizipenak 

komentatuko dituzte (zailtasunak, kezkak, galderak eta abarrak).  

Hona hemen balizko zenbait galdera: “Badu inolako garrantzirik 

antzezlea aurrera begira edo bizkarra emanda egoteak? Zein 

ezberdintasun nabaritu duzue? Beraz, antzezlekuan modu batean 

edo bestean kokatzeak badu bere garrantzia, ezta? Eta ahotsaren 

tonuak badauka garrantzirik? Eta keinuek?”. 

 

6. jarduera Gidoia entseatzea 2 Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko jardueran bezala gidoiaren lehen 

agerraldia landuko dute jarduera honetan ere. Ikasleen kokapenari 

dagokionez, oraingo honetan antzezleak ikusleriari begira jarriko 

dira, alegia, aurrez aurre. Jarduera honetan garrantzitsuena honako 

hau da: norberaren ahotsaren tonuaz eta gorputzarekin egiten diren 

keinuez jabetzea.  
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7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte (zailtasunak, 
lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen kritikak eta 
gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Guztiok irakurri al duzue gidoia? Eta pertsonaien 
deskribapenak irakurri al dituzue? Pertsonaia bakoitzaren 
ezaugarriak zeintzuk diren argi ikusi al da? Eta horiek moldatzea eta 
osatzea erraza izan al da? Gustura gelditu al zarete egindako 
lanarekin? Antzerkiaren gidoia irakurtzea zaila izan al da? Lotsarik 
sentitu al duzue? Noiz? Antzezlearen kokapenak ba al dauka 
garrantzirik antzezteko orduan? Eta ahotsaren tonuak? Eta 
keinuek?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko duten 

azaltzeko. 
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3. saioa 

Saioaren 

helburuak 

Antzezpen-gidoia lantzea. 

Antzerkian erabiltzen diren oinarrizko teknikak edota estrategiak ezagutzea. 

Mugimendua eta gorputz-adierazpena hainbat musika motatara egokitzea. 

Musika eta erritmo-estimuluak oinarri hartuta, erritmo-jolas bat ikastea.  

Non Gimnasioa 

Materiala 
Antzerkiaren gidoia (1.eranskina), audio-aparatua, hainbat musika-estiloren 
kantu-bilduma, , koebaluazio-orria (6. eranskina), baloia, erritmo-lehiaketaren 
azalpen-orria (9. eranskina), petoak eta autoebaluazio-orria (4. eranskina)  

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko saioan 

landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko duten 

azalduko du. 

 
 

2. jarduera Gorputzarekin lurra ukitzea 2 Denbora 5 min 

Banaka. Jarduera hau bi zatitan banatuko da. Lehen zatian, ikasle 

guztiek hartuko dute parte, aldiz, bigarren zatian, ikasleen erdiak 

jarduera egiten jarraituko du eta beste erdiak behatu egingo du. 

Hona hemen zati bakoitzean zer egin behar den: 

Lehen zatia. Ikasleak gimnasioan sakabanatuko dira. Irakasleak 

musika jarriko du, eta ikasleak libre baina musikaren erritmora 

mugituko dira. Gorputz atalak erabiliz, gimnasioko lurra laztanduko 

dute. Gorputz atalen erabilera-hurrenkerak ez du garrantzirik izango; 

ikasle batzuk oinarekin hasi daitezke, eta besteak, aldiz, 

ukondoarekin, besoarekin edota bizkarrarekin. Jarduera honetan 

garrantzitsuena honako hau da: gorputz atal horiek lurrarekin 

kontaktuan daudenean bakoitzak sentitzen duenaz ohartzea. Aldi 

berean, musikaren laguntzaz, bururatzen zaizkien emozio edo 

sentimenduak adieraziko dituzte; tristura, poza, ilusioa eta abar.  

Bigarren zatia. Ikasleen erdiak jarduera egiten jarraituko du, aldiz, 

beste erdia gimnasioaren alde batean geldituko da, besteek egiten 

dutena behatzen. Ikusle moduan daudenek, ikusten ari diren 

bitartean koebaluazio-orriko galderak erantzungo dituzte. 
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3. jarduera Gidoia entseatzea 3 Denbora 20 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan bezala, gidoiaren lehen 

agerraldia entseatuko dute. Antzeztea tokatzen zaien ikasleak 

antzezlekuan kokatuko dira eta ikusleria, berriz, aurrean. Entsegu 

honetan, aurrekoan bezala, antzezleak ikusleriari begira jarriko dira, 

eta norberaren ahotsaren tonuaz eta gorputzarekin egiten dituzten 

keinuez jabetuko dira.  

Lehen agerraldiaren entsegua egin ondoren, bigarren agerraldiaren 

entseguarekin hasiko dira. 
 

4. jarduera “10 paseak” Denbora 5 min 

Bi taldetan. Irakasleak bi talde egingo ditu, eta taldeko partaide 

bakoitzari kolore bereko petoa emango dio; alegia, talde bateko 

partaideei peto gorri bana, eta beste taldekoei peto urdinak.  

Jolasaren helburua talde berekoek baloiarekin hamar pase egitea 

da, baina baloia lurrera jauzi gabe eta baloiaren jabetza galdu gabe. 

Hamar paseak egitea lortuz gero, talde horrek puntu bat eskuratuko 

du, eta beste taldeari emango dio baloia, berriro hasteko jolasean. 

Aldiz, kontrako taldeak pasea mozten badu, aurretik egindako 

paseek ez dute balioko, eta hutsetik hasiko dira kontatzen. Bestalde, 

horrez gain, aurkariak pasea moztu, eta, gainera, baloia hartzen 

badu, azken horiek izango dute puntua lortzeko aukera. Jolas 

honetan irakasleak egingo du epaile-lana, eta jolasa hasi aurretik 

honako arau hauek gogoraraziko ditu:  

- Hamar paseak ontzat emateko, baloiak ezin du lurra ukitu. 

- Kontrako taldeari baloia lapurtzeko pasea moztu egin behar 

da, ezin da baloia eskuetatik kendu. 

- Hamar paseak ontzat emateko, talde bereko partaide guztiek 

jaso behar dute, gutxienez behin, baloia. 

Irakasleak emango dio bukaera jolasari. 

 

5. jarduera Erritmo-lehiaketa Denbora 10 min 

Bi taldetan. Aurreko saioko erritmo-lehiaketako bi taldeak 
mantenduko dira. Beharrezkoa izanez gero, irakasleak erritmo-
lehiaketari buruzko azalpen-orria berriro erakutsiko du. Lehendabizi, 
azalpen-orrian ageri diren erritmo-patroiak errepasatuko dituzte, 
ondoren, patroi horiek irakaslearen laguntzarekin errepikatzeko.  

Taldeek aurreko saioan tokatu zitzaien erritmo-patroia errepikatuko 
dute, eta, horretarako, behin eta berriz entseatuko dute, erritmo-
patroia gogora ekarri arte.  

Behin patroiak ondo ikasitakoan, bi taldeak parez pare jarriko dira, 
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bata besteari begira. Irakasleak hasteko agindua ematen duenean, 
talde biek batera bakoitzak bere erritmo-patroia interpretatuko du, 
betiere, pareko taldearen erritmoarekin nahastu gabe. 

6. jarduera “Oinez” Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleak gimnasioan sakabanatuko dira. Irakasleak hainbat 
zoru-egoera deskribatuko ditu, banan-banan, eta ikasleek zoru 
horren gainean nola ari diren mugitzen antzeztuko dute.  

Hona hemen hainbat zoru-egoeren adibideak: 

- Zoru irristakorra 

- Lokatzez betetako zorua 

- Txiklez betetako zorua 

- Brasaz betetako zorua 

- Bustitako zorua 

- Itsasoak 

- Errekak 

Zoru-egoeraren arabera, ikasleek ibiltzeko modu bat edo beste 
antzeztuko dute, gorputz-mugimendu, keinu eta soinuak erabiliz. 

 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioaren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte (zailtasunak, 
lorpenak, emozioak eta abar). Gero, ikasleen kritikak eta 
gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Zerbait sentitzen al duzue musika entzutean? 
Poza? Tristura? Musikaren arabera, aldatu al dituzue gorputz-
mugimenduak? Gorputzaren zein atal mugitu duzue gehien? Norbait 
gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu al du? 
Antzeztean gorputzaren mugimenduek ba al dute garrantzirik? 
Zergatik? Gidoiaren entsegua egitean, mugitu al dituzue gorputz 
atalak? Zeintzuk? Zer moduz erritmo-lehiaketa?”. 

Derrigorrezko galdera: “ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera oso une aproposa da saioan zer ikasi duten 

azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko duten 

azaltzeko eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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4. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Antzezpen-gidoia lantzea. 

Antzerkian erabiltzen diren oinarrizko teknikak edota estrategiak ezagutzea. 

Circassian Circle dantzaren pausoak ikastea . 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Audio-aparatua, antzerkiaren gidoia (1. eranskina), ordenagailu eramangarria, 
Circassian Circle dantzaren audioa eta tutoretza-bideoa (9. eranskina) eta 
autoebaluazio-orria (4. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera Arnasketa 3 Denbora 5 min 

Banaka. Ikasleak lurrean etzango dira, gora begira eta esku bat 

sabelaren gainean dutela. Sudurretik arnasa hartu eta sabela 

nola puzten den sentituko dute. Jarraian, arnasa ahotik bota eta 

sabela nola husten den igarri behar dute. 

Hona hemen zenbait aldaera: 

- Sabelaren gainean pilota bat jarriko dute ariketa 
egiteko. 

- Zutik egingo dute ariketa bera.  

3. jarduera Gidoia entseatzea 4 Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioko “Gidoia entseatzea 3” 
jardueraren jarraipena izango da jarduera hau; beraz, gidoia 
entseatzen jarraituko dute. Lehendabizi 2. agerraldia landuko 
dute, eta ondoren, lehen eta bigarren agerraldiak jarraian 
errepasatuko dituzte. 
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4. jarduera Munduko dantzak 1 (Circassian Circle dantza) Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ordenagailu eramangarri bat 
jarriko du lurrean, gimnasioaren alde batean, eta Circassian 
Circle dantzaren tutoretza-bideoa eta dagozkion azalpenak prest 
izango ditu ordenagailuaren mahaigainean. Ordenagailuan 
Circassian Circle dantza irlandarra nola dantzatzen den eta hari 
dagozkion azalpenak ikusiko dituzte ikasleek.  

Ondoren, dantzaren pauso guztiak ikasi beharko dituzte ikasleek 
haien kabuz. Horretarako, ordenagailu eramangarriko bideoa eta 
azalpenak behin eta berriro ikusteko eta, bitarte horretan, 
pausoak entseatzeko aukera izango dute. Irakasleak laguntza 
eskainiko du, txandaka, talde guztietan.  

Jarduera bukatzeko irakasleak musika jarriko du, eta ikasle 
guztiek batera Circcassian Circle dantza dantzatuko dute. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak, eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte gidoia 
entseatzeatzerako orduan? Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? 
Norbaitek lotsa sentitu du? Zer iruditu zaizue Circassian Circle 
dantza? Ikasi al dituzue pausoak? Erritmoa jarraitzeko gai izan al 
zarete?”. 

Derrigorrezko galdera:“ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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5. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Antzezpen-gidoia lantzea. 

Antzerkian erabiltzen diren oinarrizko teknikak edota estrategiak ezagutzea. 

Musika eta erritmoa jarraituz, Cumberland reel-dantzaren pausoak ikastea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Audio-aparatua, antzerkiaren gidoia (1. eranskina), ordenagailu eramangarria, 
Circassian Circle dantzaren bideoa eta audioa (8. eranskina), mimo bat zer den 
ikusteko bideoa (8. eranskina) eta autoebaluazio-orria (4. eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera Mimo bat zer den azaltzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak eta irakaslea biribilean eseriko dira 
eta irakasleak mimo bat zer den azalduko du, labur-labur. 
Ondoren, mimo baten bideo bat jarriko du irakasleak azalpenaren 
osagarri. Horretarako kontuan izan behar da, aurrez irakasleak 
ordenagailu eramangarria eta mimoaren bideoa prest izango 
dituela. Bideoa ikusten bukatzen dutenean, ikasleek binaka jarri 
eta honako ariketa hau egingo dute: 

Mimika-jolasa: lanbideen antzezpena. Bikoteka jarriko dira 
ikasleak, eta bietako batek lanbide bat pentsatuko du, baina ez 
du esango zein lanbide aukeratu duen. Ikasle horrek, mimikaren 
bidez, pentsatu duen lanbidea antzeztuko du bikotekidearen 
aurrean, eta azken horrek zein lanbide antzezten ari den asmatu 
beharko du. Asmatuz gero, rolak aldatuko dituzte.  

Irakasleak emango dio bukaera jarduerari. 

 

 

 



     LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                             ANTZERKIA 

24 
LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA   

3. jarduera “10 paseak” Denbora 5 min 

Bi taldetan. Irakasleak bi talde egingo ditu, eta kolore 
ezberdineko petoak jantziko dituzte, bi taldeak elkarrengandik 
ongi bereizteko. Talde berekoak diren partaideek baloiarekin 
hamar pase egitea lortu behar dute, baina baloiak lurra ukitu 
gabe eta kontrako taldeak baloirik kendu gabe. Hamar paseak 
egitea lortuz gero, talde horrek puntu bat lortuko du, eta jarraian 
beste taldeari emango dio baloia, berriro hasteko jolasean. Aldiz, 
kontrako taldeak pasea moztuz gero, aurretik egin diren paseek 
ez dute balioko eta hutsetik hasiko dira kontatzen berriro. Horrez 
gain, kontrako taldeak pasea moztu eta, gainera, baloia hartzen 
badu, azken hauek izango dute puntua lortzeko aukera. Jolas 
honetan irakasleak egingo du epaile-lana, arauak betetzea 
garrantzitsua baita. Hona hemen jolasaren arauak: 

- Hamar paseak ontzat emateko, baloiak ezin du lurra 
ukitu. 

- Kontrako taldeari baloia lapurtzeko pasea moztu egin 
behar da, ezin da eskuetatik kendu. 

- Hamar paseak ontzat emateko, talde bereko partaide 
guztiek jaso behar dute baloia, gutxienez behin. 

Irakasleak emango dio bukaera jolasari. 

 

4. jarduera Gidoia entseatzea 5 Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioko “Gidoia entseatzea 4” 
jardueraren jarraipena izango da jarduera hau; beraz, gidoia 
entseatzen jarraituko dute. Lehendabizi bigarren agerraldia 
entseatuko dute, eta, ondoren, hirugarren agerraldia lantzen 
hasiko dira. 

 

 

  

5. jarduera Munduko dantzak 2 (Circassian Circle dantza) Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioan ikasitako pausoak 
errepasatuko dituzte ikasleek, eta dantza ikasten jarraituko dute 
Behin pauso guztiak ikasitakoan, irakasleak musika jarriko du, eta 
ikasle guztiek batera Circassien Circle dantza dantzatuko dute. 

Irakasleak beharrezkoa dela ikusten badu, aurreko saioan egin 
zen bezala, dantzaren tutoretza-bideoa jarriko du, ikasleek 
dantzaren pausoak errepasatu ditzaten. 
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6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak, eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Zer iruditu zaizue mimoaren bideoa? Mimoak 
mimikaren bidez adierazitakoa ulertzeko gai izan al zarete? 
Guztiok hartu al duzue parte gidoia entseatzen? Norbait gaizki 
sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu du? Zer iruditu 
zaizue Circassian Circle dantza? Ikasi al dituzue pausoak? 
Erritmoa jarraitzeko gai izan al zarete?”. 

Derrigorrezko galdera:“ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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6. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Antzezpen-gidoia lantzea. 

Antzerkian erabiltzen diren oinarrizko teknikak edota estrategiak ezagutzea. 

Mugimendua eta gorputz-adierazpena musika mota bakoitzaren intentsitateari 
egokitzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Menousis dantzaren bideoa (8. eranskina), antzerkiaren gidoia (1. eranskina), 
autoebaluazio-orria (4. eranskina), audio-aparatua eta ordenagailu 
eramangarria 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera Hainbat doinu dantzatzea 1 Denbora 5 min 

  Ikasle guztiak batera. Irakasleak hainbat erritmoko doinuak 

izango ditu prest. Ikasleak nahi duten bezala mugituko dira 

gimnasioan, baina momentuan entzuten den doinuaren erritmoa 

jarraitzen ahaleginduko dira betiere. Irakasleak, musika 

etetearekin batera, zenbaki bat esango du ahots-goran. 

Demagun lau zenbakia esaten duela, orduan ikasleek 

entzundako zenbakiaren kopuru bereko taldeak osatuko dituzte.  

Talde berriak egin ondoren, irakasleak berriro jarriko du musika, 

eta taldeak desegin egingo dira ikasleak gimnasioan mugitzen 

jarraitu ahal izateko. Irakasleak berriro musika eteten duenean, 

beste zenbaki bat esango du, eta ikasleek, berriro, entzundako 

zenbakiaren kopuru bereko taldeak osatuko dituzte. Horrela, 

etengabe errepikatuko dute prozesua, jolasa amaitutzat eman 

arte. 
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3. jarduera Gidoia entseatzea 6 Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioko “Gidoia entseatzea 5” 
jardueraren jarraipena izango da jarduera hau ere; lehendabizi, 
hirugarren agerraldia entseatuko dute, ondoren, hasieratik hasiko 
dira hiru agerraldiak entseatzen. 

 

4. jarduera Munduko dantzak 3 (Menousis-dantza) Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak ordenagailu eramangarri bat 
jarriko du lurrean, gimnasioaren alde batean, eta Menousis 
dantzaren bideoa eta dagozkion azalpenak prest izango ditu 
ordenagailuaren mahai gainean. Ordenagailuan Menousis dantza 
greziarra nola dantzatzen den eta hari dagozkion azalpenak 
ikusiko dituzte ikasleek.  

Ikasleek, ondoren, dantzaren pauso guztiak ikasi beharko dituzte. 
Horretarako, ordenagailu eramangarrian prest dauden bideoa eta 
azalpenak behin eta berriro ikusteko aukera izango dute; eta, 
bitarte horretan, baita pausoak entseatzeko aukera ere. 

Jarduera bukatzeko, irakasleak musika jarriko du, eta ikasle 
guztiek batera Menousis dantza dantzatuko dute. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak, eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue gidoia entseatzen 
parte? Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa 
sentitu du? Zer iruditu zaizue Menousis dantza? Ikasi al dituzue 
pausoak? Erritmoa jarraitzeko gai izan al zarete?”. 

Derrigorrezko galdera:“ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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7. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Antzerkiaren oinarrizko teknikak edota estrategiak ezagutzea. 

Rol-jolasaren bidez, besteenganako enpatia eta ulermena lantzea. 

Gorputzarekin komunikatzeko dauden hainbat aukera praktikan jartzea. 

Sentimenduak eta egoerak adierazteko keinuak, mugimenduak eta hitzak 
erabiltzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Orri zuriak, arkatzak, gimnasioko materialak, koebaluazio-orria (6. eranskina) 
eta autoebaluazio-orria (4. eranskina) 

Jarduerak 

6. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

7. jarduera Rol-jolasa Denbora 45 min 

Bi taldetan. Irakasleak egingo ditu bi taldeak eta ariketaren 

dinamika zein izango den azalduko du. Rol jolas bat da eta bi 

taldetan egingo dute ariketa. Talde batek rol-jolasa egiten duen 

bitartean, beste taldeak, ikusi eta behatutakoaren arabera, 

koebaluazio-orria beteko du. Ondoren, alderantziz jardungo dute 

bi taldeek: aurretik koebaluazio-orria bete duenak antzezlana 

antzeztuko du, eta antzeztu duenak koebaluazio-orria bete.  

Behin taldekatzea eginda eta ariketaren dinamika azalduta 

dagoenean, irakasleak antzezlana zein testuingurutan kokatuko 

den irakurriko du. Hona hemen testuingurua: 

“Hamabost urte elkar ikusi gabe egon eta 

gero, aspaldiko adiskideak afaltzeko 

asmotan elkartuko dira mahai baten 

inguruan. Bakoitzak bere egoera 

pertsonala eta profesionala kontatuko 

ditu, baita gaur arteko ibilbidea nolakoa 

izan den ere”. 
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Jarraian, antzezpena egin behar duten ikasleek orri zuri bat eta 

arkatza hartu, eta antzeztuko duten pertsonaia edo rola zein 

izango den erabakiko dute, ondoren pertsonaiaren deskribapena 

idazteko. Aukeratu behar duten rola etorkizunean oinarrituko da, 

eta, horretarako honako hiru galdera hauen erantzunak pentsatu 

beharko dituzte: “zein lanbide aukeratu nahi duzue? Zer nolako 

pertsonak izan nahi duzue? Zer nolako bizitza izan nahi duzue 

etorkizunean?. Ondoren, irakasleak deskribatutako testuingurura 

moldatu, eta ikasle bakoitzak bere rola antzeztuko du, dagokion 

taldean.  

Irakasleak ikasleen gustu eta desioekin lotutako rolak aukeratzen 

laguntzeko, honako galdera hauek egin ditzake: “Zer ikasi nahi 

duzu? Nagusitan zer izan nahi duzu? Zer egitea gustatzen zaizu? 

Nagusitan zertan lan egin nahi duzu? Nola bizi nahi duzu?”. 

Horretarako hamabost minutu izango dituzte. Aldi berean, 

hamabost minutu horietan, behaketa egin behar dutenek 

koebaluazio-orrian agertzen diren itemak aztertuko dituzte 

irakaslearen laguntzaz.  

Bi taldeak prest daudenean, gimnasioan dauden materialekin 

agertokia prestatuko dute denen artean, eta, ondoren, batzuk 

antzezten hasiko dira eta besteak behatzen. Behin bakoitzak 

bere lana bukatutakoan, eginkizunak aldatuko dituzte; alegia, 

antzezpena egin dutenak behaketa egiteko prestatuko dira eta 

behaketa egin dutenak antzezteko. Oraingoan ere, hamabost 

minutu izango dituzte prestaketa-lanetarako. 

Irakasleak jarduera honetan ikasleek aukeratu dituzten 

pertsonaia, estereotipo, genero eta beste hainbat puntu kontuan 

izango ditu, beranduago, hausnarketa tartean ikasleekin hitz egin 

ahal izateko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak, eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Antzeztu duzun rolarekin identifikatu al zara? 
Gustura sentitu zara? Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? 
Norbaitek lotsa sentitu du? Zailtasunik izan al dituzue? Zeintzuk? 
Antzezteko orduan, izan al dituzue kontuan keinuak, 
mugimenduak eta ahotsaren tonua?”. 

Derrigorrezko galdera:“ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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8. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Antzezpen-gidoia lantzea. 

Antzerkian erabiltzen diren oinarrizko teknikak edota estrategiak ezagutzea. 

Mugimendua eta gorputz-adierazpena musika mota bakoitzaren intentsitateari 
egokitzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Antzerkiaren gidoia (1.eranskina), autoebaluazio-orria (4. eranskina), Circassian 
Circle dantzaren bideoa (8. eranskina), audio-aparatua eta ordenagailu 
eramangarria. 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

 

 

 

  

2. jarduera Hainbat doinu dantzatzea 2 Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak hainbat erritmotako doinuak 

izango ditu prest. Ikasleak nahi duten bezala mugituko dira 

gimnasioan zehar, baina, betiere, momentuan entzuten den 

doinuaren erritmoa jarraitzen ahaleginduko dira. 

 

 

 

 

 

 

 



     LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                             ANTZERKIA 

31 
LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA   

 

3. jarduera Gidoia entseatzea 7 Denbora 25 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko “Gidoia entseatzea” izeneko 
jardueretan bezala, gidoia entseatzen jarraituko dute; lehendabizi 
3. agerraldia entseatuko dute, eta, ondoren, hasieratik hasiko dira 
eta hiru agerraldiak osorik entseatuko dituzte (entsegu orokorra). 

 

4. jarduera Munduko dantzak 4 (Circassian Circle dantza) Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Lehendabizi, biribilean jarri eta aurreko 

saioan ikasitako Circassian circle dantzaren pausoak 

errepasatuko dituzte. Musikarik gabe lehenengo, eta musikarekin 

ondoren. Ikasleek ikasitako pausoak behin eta berriz errepikatuko 

dituzte, orain arteko pauso guztiak ongi ikasi arte. 

 

5. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak, eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Guztiok hartu al duzue parte gidoia 
entseatzen? Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek 
lotsa sentitu du? Gidoia entseatzen aurrerapenik egin al dituzue? 
Zeintzuk? Zer iruditu zaizue Circassian Circle-dantza? Ikasi al 
dituzue pausoak? Erritmoa jarraitzeko gai izan al zarete?”. 

Derrigorrezko galdera:“ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko eta autoebaluazio-orria betetzeko. 

 



     LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                             ANTZERKIA 

32 
LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA   

 

 

9. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Antzerkian erabiltzen diren oinarrizko teknikak edota estrategiak ezagutzea eta 
aplikatzea. 

Gorputzarekin komunikatzeko dauden hainbat aukera praktikan jartzea. 

Sentimenduak eta egoerak adierazteko keinuak, mugimenduak eta hitzak 
erabiltzea. 

Aurreko saioetan ikasi dituzten dantzak eta jolasak egitea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Audio-aparatua, antzerkiaren gidoia (1.eranskina), gimnasioko materiala eta 
autoebaluazio-orria (4.eranskina) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

2. jarduera Gidoia entseatzea 8 Denbora 45 min 

Ikasle guztiak batera. Aurreko saioetan bezala, gidoia entseatzen 

jarraituko dute; oraingo honetan, kontuan izan behar da entsegu 

orokorra dela, eta hiru agerraldiak jarraian entseatuko dituztela. 

Lehen agerralditik hasi eta hirugarrenera arte eta gidoia 

eskuartean izan gabe. Dena den, esatari ezkutua prest egongo 

da, norbaitek esaldiren bat ahaztuz gero, gogorarazteko. Horrez 

gain, ikasleek etxetik ekarri dituzten arropak erabiliko dituzte 

mozorrotzeko. Gainera, entseatzen hasi aurretik agertokia 

prestatuko dute, gimnasioan dauden materialak erabiliz. 

  



     LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                             ANTZERKIA 

33 
LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA   

 

3. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak, eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Zer iruditu zaizu entsegu orokorra? Gustura 
sentitu zara ? Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek 
lotsa sentitu du? Zailtasunik izan al dituzue? Zeintzuk? 
Antzezteko orduan, izan al dituzue kontuan keinuak, 
mugimenduak eta ahotsaren tonua? Izan al duzue kontuan 
ikusleriari begira antzeztu behar dela?”. 

Derrigorrezko galdera:“ Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko, eta hurrengo saioan zer ikasi eta zer landuko 
duten azaltzeko eta autoebaluazio-orria betetzeko. 
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10. saioa 

Saioaren 
helburuak 

Antzerkian erabiltzen diren oinarrizko teknikak edota estrategiak aplikatzea. 

Gorputzarekin komunikatzeko dauden hainbat aukera praktikan jartzea. 

Sentimenduak eta egoerak adierazteko keinuak, mugimenduak eta hitzak 
erabiltzea. 

Aurreko saioetan ikasi dituzten dantzak eta jolasak egitea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 
Audio-aparatua, bideo kamera, antzerkiaren gidoia (1.eranskina), gimnasioko 
materiala eta autoebaluazio-orria (4.eranskina) 

Jarduerak 

4. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak gogora ekarriko du aurreko 
saioan landutakoa. Horren ostean, saio honetan zer landuko 
duten azalduko du. 

 

 

 

 

 

 
 

5. jarduera Antzerkia Denbora 45 min 

Ikasle guztiak batera. Lehendabizi, agertokia eta erabiliko 
dituzten arropak prestatuko dituzte. Ondoren, antzezlanean 
pertsonaiek irten behar duten hurrenkeran, ilaran, kokatuko dira 
agertokiaren atzealdean; baita esatari ezkutua ere. Antzezlana 
ikastetxeko lehen zikloko haurren aurrean antzeztuko dute, 
beraz, haiek etorri eta agertokiaren aurrean kokatzen direnean 
hasiko da antzerkia. Irakasleak antzerkia bideoan grabatuko du, 
ondoren, ikastetxeko webgunera edo blog-era igotzeko. 
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6. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean jarriko dira, eta saioren 
garapenean izandako bizipenak komentatuko dituzte 
(zailtasunak, lorpenak, emozioak, eta abar). Gero, ikasleen 
kritikak eta gomendioak jasoko ditu irakasleak, egonez gero.  

Balizko galderak: “Zer moduz antzerkia? Gustura sentitu zarete? 
Norbait gaizki sentitu al da? Zergatik? Norbaitek lotsa sentitu du? 
Zailtasunik izan al duzue? Zeintzuk? Antzezteko orduan, izan al 
dituzue kontuan keinuak, mugimenduak eta ahotsaren tonua?”. 

Derrigorrezko galdera: “Zer ikasi duzue gaur?”. 

Saio bukaera une oso aproposa da saioan zer ikasi dutena 
azpimarratzeko. 
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Eranskinak 

1. eranskina: Antzerkiaren gidoia 

2. eranskina: Hasierako ebaluazioaren orria 

3. eranskina: Irakaslearen Hasierako ebaluazioaren orria 

4. eranskina: Autoebaluazio-orria 

5. eranskina: Lorpenen jarraipen-orria 

6. eranskina: Koebaluazio-orria 

7. eranskina: Unitatearen ikasleen balioespen 

8. eranskina: Ikus-entzunezko baliabideen zerrenda 

9. eranskina: Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa. Gorputz Hezkuntzako programazioa  
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Bizipenak Gorputz Hezkuntzan 

Antzerkiaren gidoia 

 

 

 

 

 
Pertsonaien marrazkiak: Kaiet Bengoetxea Urkitza  
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ANTZERKIAREN GIDOIA (1. eranskina) 

 

Gorputz Hezkuntzako saio batean kokatuta dago antzezlan hau. Muturrera 

eramandako egoera desegokiak antzeztuz, eguneroko bizitzan eta baita 

eskola-saioetan ere gertatzen diren bazterketen gaineko hausnarketa egitea 

eta enpatia sortzea du helburu antzezlan honek. Horretarako, batzuetan 

estereotipo zakarrak eta muturrekoak erabiliko dira, kontrako efektua lortu 

nahian. Beraz, garrantzitsua da antzerkiko elkarrizketak beren testuinguruan 

ulertzea. 

 

 

Antzerkiko pertsonaiak 

 

 

1. Peru. Berezko liderra da. Mutil azkarra, abila, trebea; batere lehiakorra; 

enpatikoa, nahiko isila, lasaia eta ederra da; erakartzen duen horietakoa. 

 

2. Ander. Azpiliderra da. Mutil tranpatia, oldarkorra, apatikoa, egozentrikoa, harroa 

eta oso sentibera da. Normalean jarrera txarra izaten du, eta bizitzarekin 

haserre dagoela dirudi. 

 

3. Gorka. Erraz sumintzen da. Ez daki galtzen, eta ez du mugarik ezagutzen; ez 

daki zer dagoen ondo eta zer gaizki, alegia. Gorabehera handiak ditu: nahi 

duena lortzen duenean pozak zoratzen jartzen da; aitzitik, galtzen duenean oso 

triste sentitzen da. 

 

4. Andoni. Liderraren itzala da. Ez du iritzi propiorik, eta men egiten dio esandako 

guztiari. Otzana, eraman erraza eta arrunta da. Liderraren taldetik baztertua 

izateko beldurrez bizi da eta liderrak bera taldean onar dezala nahi du; ez du 

beste helbururik. 

 

5. Beñat. Liderraren itzala da. Ez du iritzi propiorik, eta men egiten dio esandako 

guztiari. Otzana, eraman erraza eta arrunta da. Liderraren taldetik baztertua 

izateko beldurrez bizi da, eta edozer egingo luke liderrak taldetik bota ez dezan. 

 

6. Markel. Mutil hiperaktiboa da. Nerbio-tikak izaten ditu, eta arreta mantentzeko 

eta geldik egoteko arazoak ditu. Lagunak nazkatu eta harremanetan arazoak 

izaten ditu. Ondoan dagoenarentzat pertsona astuna bilakatu daiteke. 

 

7. Imanol. Artista bat da. Mutilen kontuetan ez da sartzen normalean, eta neskekin 
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hobeto moldatzen da. Goxoa eta irudimen handiko mutikoa da. Ez da batere 

lehiakorra. Taldeak egiteko orduan azkenetakoa aukeratzen dute. 

 

8. Nagore. Berezko liderra da. Neska azkarra, abila, trebea; ez da batere 

lehiakorra; enpatikoa, lasaia eta ederra da; erakartzen duen horietakoa. 

 

9. Ane. Erraz haserretzen den neska. Galtzen ez daki eta edozerengatik 

protestaka hasten da; beste taldekideak berarengandik urrundu egiten zaizkio. 

Gorabehera handiak ditu: nahi duena lortzen duenean pozak zoratzen jartzen 

da; aitzitik, galtzen duenean oso triste sentitzen da. 

 

10.  Irati. Liderraren itzala da. Ez du iritzi propiorik, eta men egiten dio esandako 

guztiari. Otzana, eraman erraza eta arrunta da. Liderraren taldetik baztertua 

izateko beldurrarekin bizi da eta liderrak onartzea da bere helburu nagusia. 

 

11.  Onintza. Liderraren itzala da. Ez du iritzi propiorik, eta men egiten dio 

esandako guztiari. Otzana, eraman erraza eta arrunta da. Liderraren taldetik 

baztertua izateko beldurrarekin bizi da eta liderrak onartzea da bere helburu 

nagusia. 

 

12.  Mireia. Ikasle baztertua da: pertsona goibela, irribarrerik gabea, hitz gutxikoa 

eta bakartia da, eta gehiegizko pisua du; antsietatea janariaren bidez estaltzen 

du. 

 

13. Nicole. Ikasle etorkina da. Ikasle etorri berria da eta ez du gure hizkuntza 

ezagutzen; ari da ikasten, baina oraindik ez du hizkuntza ongi ikasi. Galduta 

sentitzen da lagunarte berrian, eta ez dauka ziurtasunik. 

 

14. Julen. Errealitatera egokitzen ez den mutikoa da; bere munduan bizi da. Buruz 

oso azkarra da eta arlo gehienetan oso ongi moldatzen da; ordea, ez da oso 

eroso sentitzen Gorputz Hezkuntzako klaseetan. Ez da oso abila kiroletan, izan 

ere, koordinazioak huts egiten dio sarritan. Horrez gain, pertsona helduekin 

asko egoten den mutikoa da. 

 

15. Amaia. Ikasle beldurtia da. Ziurtasun falta du, indar gutxi eta partaidetza motela. 

Pilotari eta baloiari beldurra dio, eta ezkutatu egiten da. Haren presentzia 

oharkabean pasatzen da. 

 

16. Malen. Kirolaria da. Oso trebea da kiroletan, abila, eta normalean mutilekin 

aritzen da jolasean. Mutilen artean onartua dago eta- taldeak egitean- 

lehenengotakoa hautatzen dute. Beti antzera janzten du: futboleko elastikoa, 

txandala eta galtza motzak. Neskek ez dute begi onez ikusten, eta burla egiten 

diote; mari-mutil deitzen diote. 
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17. Xanti. Guraso eredugarria da. Egiten diren ekintza guztien antolaketan 

laguntzen du, eta beti ari da neska-mutilak animatzen. 

 

18. Jokin. Guraso eredugarria da. Egiten diren ekintza guztien antolaketan 

laguntzen du, eta beti ari da neska-mutilak animatzen. 

 

19. Pili. Guraso petrala da. Txikitan berak lortu ez zuena seme-alabei eginarazten 

die. Futbolari frustratua da, eta eredu txarra: oldarkorra da eta beti protestaka 

eta oihuka dabil. 

 

20. Maite. Guraso petrala da. Txikitan berak lortu ez zuena seme-alabei 

eginarazten die. Kirolari frustratua da eta eredu txarra: oldarkorra da eta beti 

protestaka eta oihuka dabil. 

 

21. Iñaki. Irakasle enpatikoa da. Hurbila, jatorra, entzuten dakiena, alaia, eta 

dinamikoa da. Badaki ikasleak motibatzen eta sarri jolasten du ikasleekin. Beti 

egoten da laguntzeko prest. 

 

22. Zuriñe. Irakasle petrala da; ez da batere enpatikoa. Kiroletan trebeak diren 

ikasleei soilik eskaintzen die arreta eta ekoizpena soilik hartzen du kontuan 

lanari dagokionean. Espedienteak sarri betetzen ditu inolako hausnarketarik 

egin gabe. Ezintasunak dituzten ikasleak mespretxatzeko joera du, eta 

ikasleekiko pertsona hotza eta urruna da. Txandala janzten du uniforme gisa. 

 

23. Entrenatzailea eta epailea. Kirolari eta ikasle gaztea da; joko garbiaren 

aldekoa eta guztien partaidetza bultzatzen du.  

 

24. Narratzailea 1. Ikasle batek egingo du narratzaile-lana. Lehenengo pertsonan 

kontatuko du istorioa, eta ekintzetan hartuko du parte: dantzetan eta 

koreografietan, esaterako. 

 

25. Narratzailea 2. Ikasle batek egingo du narratzaile-lana. Lehenengo pertsonan 

kontatuko du istorioa, eta ekintzetan hartuko du parte: dantzetan eta 

koreografietan, esaterako. 
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ANTZERKIA 

 

 

 

1. AGERRALDIA 

 

Ikasle guztiak gimnasiora sartuko dira. Hasiera batean, atzealdean, iskanbila handia 

entzungo da. Irakaslea gimnasioaren erdian zain egongo da, eta ikasleak poliki-poliki 

irakaslearengana hurbilduko dira eta haren inguruan biribilean eseriko. Neskak biribilaren 

alde batean eseriko dira, eta mutilak bestean. Irakaslea prest dago eskola ematen 

hasteko.  

 

NARRATZAILEA 1: 

—Horrela hasten ditugu gure “gimnasiako klaseak” (Burlati, tonu berezia emanez oker 

erabilitako terminoari). Jakin badakizue, ez direla “gimnasiako klaseak” hauek. Et,et,et. Ez. 

Iñaki irakasleak ongi esaten duen bezala…(Esku batekin Iñaki irakaslea seinalatuz). 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Tira ba, gaur Gorputz Hezkuntzako saioan… (Ez diote esaldia bukatzen utziko). 

  

ANDER, GORKA, MALEN, BEÑAT: 

—Fut-bo-la! Fut-bo-la! (Ozen eta gogo handiz). 

  

NAGORE, IRATI, ANE, IMANOL: 

—Ez! Futbola ez! Beti berdin! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Tira…Aduriz, Illarramendi, Messi… lasaitu zaitezte (Irribarre batekin ahoan). Gaurkoan 

beste zerbait landu behar dugu eta. 

Ea, galdera bat: zuentzat zer da gorputz-hezkuntza? 

 

ANDER: 

—Futbola, futbolean aritzea! A ze galdera inozoa! (Harrotuta). 

 

NAGORE: 

—Buru arin horretan ez al duzu futbola beste ezer? (Ironiaz). 

 

GORKA: 

—Bai ba! Saskibaloia, eskubaloia, futbola... Horrelako kiroletan aritzea. 

 

ANE: 

—Ba nik esango nuke ez dela hori bakarrik. Jolastea, gorputza mugitzea, lagunekin ongi 
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pasatzea ere bada gorputz-hezkuntza. Baita jolasak egitea, gorputza mugitzea, lagunekin 

ondo pasatzea, hori ere bada gorputz-hezkuntza! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Jakina, horiek ere lantzen dira Gorputz Hezkuntza irakasgaian. Ados al zaudete? 

 

IKASLE GUZTIAK BATERA: 

—Baiiiiiii!!! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Eta antzerkia, dantzak, erlaxazioa... Ez al dira Gorputz Hezkuntzan lantzekoak? 

 

ANDER: 

—Eeezz! Astoaren putza! Edozein aspertzeko modukoak dira dantzak eta antzerkia. 

 

NAGORE: 

—Bada, niri kirolak baino gehiago gustatzen zaizkit. 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Lasai denok! (Giroa baretu nahian). Ea beste galdera bat: Gorputz Hezkuntza eta 

Eskola Kirola berdinak al dira zuentzat? 

 

IRATI: 

—Berdinak ez. Eskola Kirolean nahi duenak ematen du izena; ez dugu zertan denok parte 

hartu. 

 

JULEN: 

—Eta, gainera, Eskola Kirola ordaindu egin behar da. 

 

ONINTZA: 

—Eta derrigorrean lehiatu behar duzu, eta niri ez zait lehiatzea gustatzen. 

 

GORKA: 

—Hara bestea! Zer dakizu zuk, ez zara inoiz lehiatu eta! Eskola Kirolean beste eskolen 

aurkako partidak izaten ditugu, eta ederra da hori! (Harrotuta eta oldarkor). 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Gorka, errespetu apur bat! (Haserre). Denok dugu geure iritzia emateko eskubidea eta 

(Arnasa hartuz). Ea, jarrai dezagun hausnartzen: zuek zertarako egiten duzue kirola? 

 

PERU: 

—Ongi pasatzeko. Nik ederto pasatzen dut, nahiz eta batzuetan liskarrak izaten ditugun; 

baina, gehienetan, barre galantak egiten ditugu. 
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MALEN: 

—Kirol batzuk egiten ditut gustukoak ditudalako, eta beste batzuk, berriz, ea gustatzen 

zaizkidan edo ez jakiteko. 

 

JULEN: 

—Bada, niri ez zait izerditzea gustatzen. A zer nazka! Gorroto dut kirola egitea! 

 

ANE: 

—Hara! Hemen gure Einstein! (Burlati). Niri, ordea, izerditzea asko gustatzen zait. 

Gorputzetik zikin pila bat botatzen dudala iruditzen zait; eta gero dutxa eder bat hartzea… 

Ummm, zelako ederra! (Plazer keinua eginez). 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Ez al zaizue iruditzen osasunarentzat ere ona izan daitekeela kirola egitea? 

 

MALEN: 

—Bai, ariketa fisikoa egin ondoren ni neu askoz gusturago egoten naiz, eta ez badut ezer 

egiten aldarte petrala izaten dut. 

 

GORKA: 

—Orduan, Malen, aspaldian ez duzu ariketa fisikorik egin; azken aldian beti zaude aldarte 

petralean eta. (Burlati eta barrez) 

 

NAGORE: 

—Isil zaitez eta zoaz zakutik hartzera, Gorka. Zu beti tontakeriak esaten (Oso haserre). 

 

IRAKASLEAK: 

—Lasaitzeko esan dizuet! Faborez! Errespetuz jokatzen ez badugu, jai dugu hemen, 

entzun? Denoi diotsuet! (Denei begiratuko die haserre) 

 

MIREIA: 

—Kirola egiten bada, osasuna zaintzen omen da. Amak askotan esaten dit hori. 

 

ANDER: 

—Bada, itxura denez ez diozu kasu askorik egiten amari. (Burlati) 

 

ANE: 

—Utzi Mireia behingoz bakean! (Urduri eta ahots-tonua igoz). 

 

ANDONI: 

—Niri ere esan dit medikuak igeri egitea komeni zaidala, bizkarra zaintzeko. 

 

MARKEL: 

—Ni ere yogara joaten naiz nire barruko egonezina lasaitzeko. Asko laguntzen dit. 



     LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                             ANTZERKIA 

47 
LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA   

 

AMAIA: 

—Gainera, ongi pasatzen dugu! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Ondo da. Pozten naiz hain gustura ibiltzen zaretelako kirolean. Beno, ea gorputza 

mugitzen dugun (txaloak emango ditu, hasteko keinua eginez). Berotzeko, “10 paseak” 

jolasera jolastuko dugu. Nortzuk dira zerrendako bigarrena eta bederatzigarrena? 

  

GORKA, MALEN, BEÑAT, NAGORE, IRATI, IMANOL: 

—Ander eta Ane! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Ane zeuk aukeratuko duzu lehenengo, eta mutil bat aukeratu beharko duzu. Gero, 

txandaka aukeratu beharko dituzue taldekideak zuk eta Anderrek. Aneren taldeak jantziko 

ditu petoak. Ados?  

 

Taldeak bi lagunen artean egingo dituzte. Haiek aukeratuko dituzte taldekideak, banan-

banan eta txandaka 

 

ANE: 

—Gu petoekin ez! Kiratsa darie! Ez dituzue inoiz garbitzen! (Irakasleak entzungor egingo 

dio Anek esandakoari). 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Eta zuk, Ander, neska bat aukeratu ezazu lehendabizi!  

 

ANE: 

—Peru! 

  

ANDER: 

—Nagore! 

  

ANE: 

—Malen! 

  

ANDER: 

—Andoni! 

  

ANE: 

—Beñat! 

  

ANDER: 

—Irati! 
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Honako hauek osatuko dute Anen taldea: Peru, Malen, Beñat, Onintza, Imanol, Amaia, 

Nicole; Anderren taldea berriz honako beste hauek: Nagore, Andoni, Irati, Markel, Mireia, 

Gorka, Julen 

 

Aukeratzen azkenak izango dira Mireia, Nicole, Julen, Gorka eta Amaia. Horiek 

aukeratzen hasi orduko eten bat sortuko da, eta txutxumutxuak entzungo dira oraindik 

aukeratu gabe dauden ikasleen inguruan. . 

 

 

NARRATZAILEA 2: 

—Hara! Bukaeran, betiko saltsak eta aurpegi ilunak?  

 

ANDONI: 

—Hartu, Nicole! (Anderri belarrira, baina besteek entzuteko moduan)  

  

ANDER: 

—Bai, zera! Etorkin txepel horrek ez daki jolasten eta! Ez dago beste inor? Bada, Mireia 

orduan! Potola dago, baina gutxienez traba egingo du! (Mireia burumakur hurbilduko da 

taldera). 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Ez ditut nire saioetan adierazpen arrazistarik edo baztertzailerik onartuko. Errespetua, 

faborez! Esaten dudan azkeneko aldia da, entzun? 

 

MALEN: 

—Aukeratu Amaia! 

 

ANE: 

—Ez da beste inor gelditzen? Zer egingo diogu bada? Tira, Amaia! (Gogorik gabe 

aukeratuko du). 

  

Amaia burumakur hurbilduko da taldera. 

  

ANDONI: 

—Gorka, Gorka! 

  

ANDER: 

—Gorka? Handiuste, jan-txakur, txitxarro ustel eta zazpiki bat da ta! (Anderri belarrira 

xuxurlatuz, irakasleak ez entzuteko moduan). Tira ba, Gorka! 

  

Taldeak egiten bukatu dutela emango du, baina Julenek eta Nicolek haiek nora joan behar 

duten galdetuko dute 
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JULEN ETA NICOLE: 

—Eta gu? (Kikilduta, lotsatuta). 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Aizue! Jendea falta da eta aukeratzeko! 

  

PERU: 

—Nicole, etorri! (Eskuarekin etortzeko keinua egingo dio). 

 

Julenek Anderren taldera joan beharko dela konturatuko da, eta buru makur hurbilduko da 

taldera. 

 

Taldeak honela geratuko dira. 

Aneren taldea. Peru, Malen, Beñat, Onintza, Imanol, Amaia, Nicole.  

Anderren taldea. Nagore, Andoni, Irati, Markel, Mireia, Gorka, Julen. 

 

NARRATZAILEA 1: 

—Taldea aukeratzea beti izaten da zaila ikasle batzuentzat. Guztiek nahi izaten dute 

liderraren inguruan edo ekiporik onenean egotea. Azkenetakoa aukeratzen bazaituzte.... 

uuuffff, gogorra izaten da hori! Azken horiek ere balioetsi beharko genituzke! 

 

Irakasleak baloia airera botako du, eta jolasa hasiko da. Jolasean ari diren bitartean, bi 

ikasle, Beñat eta Gorka,gogor sartuko dira baloiaren bila eta elkarren kontra talka egin eta 

lurrera eroriko dira. Irakasleak jolasa geldituko du eta elkarrizketa hasiko dute. 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Aizue! kontuz ibili gero! Hau jolas bat besterik ez da. Irabazteko, beharrezkoa ikusten al 

duzue aurkaria mintzea? Nahiz eta nahigabe izan? 

 

NAGORE: 

—Ondo dago lehiakorra izatea, baina mugak gainditu gabe! (Irakasleari babesa eman 

nahian). 

 

ANDER: 

—Jokoan ez bada dena ematen, ezin duzu hobetu. Ez zara sekula jokalari ona izango. 

 

JULEN: 

—Zer da dena ematea? Zer arraio da hori? 

 

ANE: 

—Dena ematea? Ba, horrelakoetan, astakiloen moduan jokatzea, erraz sumintzea edo 

haserretzea. Horra adibide bat: Gorka ere beti haserretzen da. 

 

 



     LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                             ANTZERKIA 

50 
LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA   

GORKA: 

—Eta zer diozu zutaz? Zuk ere ez dakizu galtzen, eta edozergatik protestaka ari zara beti 

eta!! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Bueno, bueno, bakea behar dugu! Ez gara hemen trapu zaharrak ateratzen hasiko, 

ezta? Ea, hausnartu ezazue apur batean: Zuei gustatzen al zaizue kirolean norbaitek 

indarkeria erabiltzen duenean? 

 

NICOLE, AMAIA, MIREIA: 

—Eeezzzzz!!! 

 

AMAIA: 

—Min hartzen da eta! Errespetuz jokatuta ere, bada kirolean ona izaterik. 

 

MARKEL: 

—Bai? Ba, orduan, zergatik ematen dituzte neskek ostikadak futbolean ari direnean? Ez 

erantzun; nik erantzungo dut: ez dakitelako futbolean! (Oso modu desatsegin eta 

burlatian). 

 

ANE: 

—Ez duzuelako baloirik pasatzen gertatzen da hori. Horrela ez dugu ikasteko modurik 

izango. Gainera, gaizki jokatu dugula iruditzen bazaizue, haserre egiten diguzue beti. Zuek 

bakarrik jolastu nahi duzue. Jan-txakur galantak zarete! 

 

ANDER: 

—Zuen aldetik gehiago egingo bazenute, agian… (errua besteei bota nahian, ironiaz). 

Jokatu gogorrago, izan lehiakorragoak, ez beldurtu… Oilobusti hutsak zarete eta! 

(Oiloarena egiten hasiko da, neskei burla egiteko) 

  

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Ederto ari zara, Ander, ez duzu parekorik (ironiaz). Lotsagabekeria gutxiago hemen, 

entzun? (Haserre). “10 paseak” jolasa egin aurretik, hain lehiakorrak zaretenez, lehiaketa 

bat egingo duzue oraintxe eta hemen bertan. Gainera neskak mutilen aurka lehiatuko 

zarete. 

 

ANDER: 

—Hori, hori ideia bikaina hori! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Begira, honako hau egingo duzue: 

Mutilak ilara batean jarriko zarete, eta neskak beste batean. Talde bakoitzari  

gorputz-perkusioaz eta ahotsa baliatuz landu beharreko erritmo-patroi bana erakutsiko 

dizuet. 
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Keinuak egingo ditu azalpenak emango balitu bezala, eta ikasleek ikasten ari direla 

antzeztuko dute. 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Bi taldeak parez pare jarriko zarete, eta txilibitua jotzen dudanean, bi taldeak elkarri 

hurbiltzen hasiko dira, baina bakoitzak bere erritmo-patroia antzeztuz. Nahastu gabe 

gehien irauten duen taldekidearen taldeak irabaziko du norgehiagoka. 

 

 

Taldeen erritmoa zein den jakiteko klik egin honako esteka honetan: 

https://docs.google.com/file/d/0BwwPgIw6MN2DcV9JaS16azA2c0k/edit 

 

 

NARRATZAILEA 2: 

—Baina jolasa eten egin da, zenbait ikaslek tranpak egin dituztelako, eta, jakina,  tranpek 

haserreak eragin dituzte. 

  

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Ongi da, nahikoa! bukatu da jolasa! Etorri hona denok! Zergatik zapuztu da jolasa? 

 

IMANOL: 

—Tranpak egiten hasi direlako! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Aaaaaahhh! Eta zergatik hasi zarete tranpak egiten? (Haserre Gorkari begira) 

 

GORKA: 

—Irabazi nahi genuelako! 

 

ANE: 

—Eta konturatzen ez direnez… (Irribarre maltzurra ahoan) 

 

MALEN: 

—Horixe konturatu garela! Baina zuek beti nahi duzuena egiten duzue. 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Noiz ateratzen dira ba ondo jolasak? 

 

(Ikasleei hitz egiteko aukera emango die) 

 

PERU: 

—Ondo jokatzen dugunean! 
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NAGORE: 

—Tranpa edo faltarik ez dagoenean! 

 

ONINTZA: 

—Ez dakit! 

 

JULEN: 

—Ondo portatu eta haserretzen ez garenean! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Ondo da! Joko garbia dagoenean, ezta? Inork badaki zer den hori? 

 

PERU: 

—Bai! Borrokatu gabe jolastea! 

 

NAGORE: 

—Batak bestearen jokoa ez zapaltzea! 

 

PERU: 

—Irabazten eta galtzen jakitea! 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Oso ondo! Beraz, denok dakigu hurrengorako hartu beharreko jarrera zein den, ezta? 

Lagundu material guztia jasotzen eta dutxara. 

  

Ikasleek materiala jasotzen duten bitartean, Mireia irakaslearengana hurbilduko da eta 

ohar bat emango dio 

  

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Mireia, gaixo al zaude? 

 

MIREIA: 

—Ez! Zergatik? 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Ba, oharrean zuen amak eguraldia txarra dela eta ez zarela dutxatuko jartzen duelako, 

eta ez dut oso ondo ulertzen zer esan nahi duen. Zuen etxean soilik eguraldi onarekin 

dutxatzen al zarete? 

 

MIREIA: 

—Ez! (Lotsatuta begiratzen dio irakasleari). 
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IÑAKI IRAKASLEA: 

—Orduan, hemen ere ez duzu dutxatzeko arazorik; ur beroa dago, berogailua, eta 

instalazio egokiak. Ez ezazu ilea busti eta kito, ezta?. 

 

MIREIA: 

—Bale, horrela egingo dut. 

 

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Itxaron, Mireia. Beste galdera bat egin nahi dizut. Akaso, lotsa ematen al dizu besteen 

aurrean dutxatzeak? 

 

Mireia isilik eta pentsakor geldituko da, eta ondoren erantzungo du. 

 

MIREIA: 

—Bai, ez zait gustatzen nire gorputza, eta besteekin dutxatzeak lotsa ematen dit. 

  

IÑAKI IRAKASLEA: 

—Oso garrantzitsua da norberaren gorputzarekin eta buruarekin gustura sentitzea; 

baloiarekin jokatzen jakitea baino garrantzitsuagoa da. Zuk hartu lasai, eta ikusiko duzu ez 

duzula zure gorputzaz lotsatzeko arrazoirik, eta lagunek ongi hartuko zaituztela.  

 

Irakasleak, muxua emango dio, eta biak besarkatuta aterako dira gimnasiotik. 
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2. AGERRALDIA 

 

Hurrengo klasean. Hasieran, atzealdean, iskanbila handia entzungo da. Irakasleak, 

haserre, txilibitua joko du, ozenki, eta ikasleak biribilean jartzen joango dira: neskak 

biribilaren alde batean jarriko dira, eta mutilak beste alderdian. Irakaslea klasea ematen 

hasteko prest egongo da. 

 

NARRATZAILEA 1: 

—Ikasle bakoitzak aisialdia betetzeko bere modua du. Zein aukera edo eskaintza izaten 

dute ikasleek haien aisialdia betetzeko? (Ikusleriari begira). 

 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Kaixo, egunon! Eskola kiroleko informazioa ekarri dizuet. 

 

MIREIA, NICOLE, AMAIA: 

—Betiko kontua. Nik neuk ez dut izena emateko asmorik. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Neskak! Zergatik ez zarete apuntatzen Eskola Kirola programako ekintzetara? Aukera 

zabala dago. 

 

ANE: 

—Zuri irudituko zaizu hori. Aukera paregabea? Bai, mutilentzat bai. Ez guretzat, ordea. 

 

NAGORE: 

—Egia da, mutilek ez dute arazorik edozein kirol egiteko: saskibaloia, futbola, errugbia. 

Guri, ordea, ez zaigu futbola horrenbeste gustatzen, eta baztertu egiten gaituzte gainera! 

(Gogor arrazoituz). 

 

ANDER: 

—Neskek indar gutxiago duzue, eta gu baino gutxiago praktikatzen duzue. Beraz, normala 

da jolasten ez uztea, makalagoak zarete. 

 

PERU: 

—Baina, denak ez e! Malen futbolean nahiko ona da. 

 

GORKA: 

—Bueno,baina Malen mari-mutila da. 

 

IRATI: 

—Bai, baina,dantza, soka saltoan edota luzaketak egin behar direnean gu hobeak gara, 

eeee! (Berea defendatuz). 



     LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                             ANTZERKIA 

55 
LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA   

MUTILAK: 

—Bai zera! (Denak batera). 

 

Ikasle guztiak batera hitz egiten hasiko dira, eta iskanbila sortuko da.  

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Beno, nahiko da! (Ozen). NA-HI-KO-AAAA! (Oihuka). Hau da oilategia hau! (Sutan). 

  

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Ea, jarrai dezagun hausnartzen: zuen ustez zailtasun eta aukera berdinak al dituzte 

neskek eta mutilek kirolean? 

 

ONINTZA: 

—Ez, neskentzat zailagoa da dena. 

 

BEÑAT: 

—Neskek gutxiago entrenatzen dute. 

 

NAGORE: 

—Bakoitzak zaletasun ezberdinak ditugu, baina berdin dio neska edo mutila izan. 

 

MALEN: 

—Nire ustez, kiroletan neskei ez zaie mutilei adina eskatzen. Etxean guri, neskei, nota 

onak ateratzea eskatzen digute eta mutilei, aldiz, lehiaketetan irabaztea eskatzen diete. 

Agian Messi moduko jokalari bat irtengo dela usteko dute gurasoek, eta sosak etxera 

ekarriko dituela-edo pentsatuko dute (ironiaz). 

 

BEÑAT: 

—Horregatik iristen al dira neska hain gutxi kirolari profesionalak izatera? 

 

ANDER: 

—Bai zera! Mutilak neskak baino hobeak garalako heltzen gara kirolari profesionalak 

izatera neskak baino errazago. 

 

MALEN: 

—Hori gezur biribila da! Badaude neska ospetsuak eta mutilak baino hobeak direnak. 

Begira bestela Oihana Kortazar, Maialen Txorraut, Edurne Pasaban ... 

 

ANDER: 

—Ez esan tontakeriarik! Ea, esan zer kiroletan diren neskak mutilak baino hobeak. 

 

MALEN: 

—Futbolean. Athletic-eko neskak txapeldunak izan dira 1. mailan. Mutilak ordea? Txapel 

gutxi irabazi dituzte, eta sarritan 2. mailara jaisteko moduan egon dira.  



     LAUGARREN UNITATE DIDAKTIKOA                                                                             ANTZERKIA 

56 
LEHEN HEZKUNTZA. 6. MAILA   

 

ANDER: 

—Nahi duzuena esango duzue, baina kirolean neskek ez dute sekula lortuko mutilek adina 

diru eta ospe. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Zuetako inor sentitu al da inoiz kirolean baztertuta? 

 

MIREIA: 

—Bai. Tira, baztertuta…Mutilek neskei burla egiten digute, eta hori ez zait gustatzen. 

 

JULEN: 

—Niri ere bai, eta ez naiz neska; trebea ez naizelako baztertzen naute, eta horregatik 

batzuetan nitaz trufatzen dira. 

 

IMANOL: 

—Niri ere taldeko lehiaketetan demaseko bronkak botatzen dizkidate, eta horrek min 

ematen dit; eta jolasteko eta parte hartzeko gogoa kentzen dit. 

 

NAGORE: 

—Gorputz Hezkuntzako saioetan ere, neska-mutilak nahastuta jolasten garenean, mutilek 

elkarri bakarrik pasatzen diote baloia. Neskak alferrik izaten gara bertan, eta inoiz baloia 

hartzea lortzen badugu, segituan kentzen digute. 

 

GORKA: 

—Hori normala da! Izan ere, jolasaren helburua irabaztea da, eta neskei baloia pasatuz 

gero, galdu egingo genuke!! 

 

ANE: 

—Matematikako taldeko lana egiteko ez zara zu oso argia, baina horregatik ez zaitugu 

taldetik botatzen, eta ederki asko aprobetxatzen duzu besteon lana (ironiaz). 

 

IRATI: 

—Ezta munduko kopa jokatzen egongo bagina ere! Baloia ukitzen ez badugu, nola 

demontre nahi duzue gure maila hobetzea? 

 

NAGORE: 

—Nire ustez, askoz garrantzitsuagoa da elkarrekin jolastea, ikastea, ondo pasatzea eta 

eta gozatzea. 

 

ONINTZA: 

—Irabaztea edo galtzea bigarren mailako kontua da niretzat. Benetan gure saioetan lehia 

egoeretan zer jokatzen dugu? Ezer ez. 
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ANE: 

—Niri kirol eskaintza ez zait batere gustatzen, saskibaloia, futbola eta eskubaloia besterik 

ez da eskaintzen eta! 

 

IRATI: 

—Zergatik lehiatu behar dugu nahitaez asteburuetan? 

 

ONINTZA: 

—Zergatik ez da eskaintzen beste zerbait? Lehiatu beharrik eskatzen ez duen kirolen bat 

adibidez? 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Eskola Kiroleko arduradunei zuen gomendioak eta kritikak helarazi beharko dizkiet 

(serio eta buruarekin baietz eginez).  

 

Ikasleak agertokitik irtengo dira eta narratzailea sartuko da. 

 

NARRATZAILEA 2: 

—Gorputz-hezkuntza eta dantza, dantza eta gorputz-hezkuntza. Ene, a ze lanak 

irakaslearentzat! 

  

Ikasleak agertokian sartuko dira eta irakasleak ikasleei biribil bat osatzeko keinua egingo 

die, eta ikasleek pixkanaka-pixkanaka bertaratu eta biribila osatuko dute. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Gaurko saioan DAN-TZA bat (poliki esanda) ikasi behar dugu. 

 

ANDER ETA GORKA: 

—Joooeeeee!!! Dantza eeez!!! Horiek nesken kontuak diraaaa! (Etsipenez). 

 

MALEN: 

—Hori ez da gimnasia! (Protestaka) 

 

NAGORE , IMANOL, IRATI ETA ONINTZA: 

—Zein ondo!! 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Isiltasun apur bat, mesedez. Gaur dantza egingo dugu, eta kito! Dena den, jakizue 

dantzaz gain bestelako jarduerak egingo ditugula ondoren; betiere, dantza ikasi eta ongi 

dantzatzen baduzue. Beraz, zuen esku dago noiz hasi beste jolasekin (keinu serioa 

egingo du irakasleak, eta atzamarra aurrera eta atzera mugituko du behin eta berriz) 
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ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Saioa hasteko eta gorputza berotzeko, hainbat motatako musikak jarriko ditut, eta zuek 

nahi bezala dantzatuko dituzue. Utzi gorputzari libre mugitzen, bakoitzari barrutik 

ateratzen zaiona egin dezala. 

 

Doinu ezberdinak entzun (lasaiak, biziak …) eta ikasleak mugitzen hasiko dira. Mugitzeko 

hainbat modu erabiliko dituzte ikasleek, eta minutu pare bat luzatuko da dantzaldi librea. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Ea, has gaitezen bada. Orain dantza ikasi behar dugu. Egin itzazue bikoteak. Neska-

mutil! Eta denon artean biribil bat egingo dugu. Neskak mutilen eskuinaldean jarriko 

zarete. 

 

Ikasleek bikoteak egingo dituzte, eta hainbat ikasleren aurpegietan haserrea nabarituko 

da. 

  

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Circassian Circle izeneko dantza ikasiko dugu. Irlandako dantza bat da, eta koreografia 

oso erraza du.  

 

Dantza zein den jakiteko egin klik honako esteka honetan: 

Circassian Circle dantza 

 

Irakaslea dantzaren pausoak azaltzen hasiko da. 

  

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Biribilean, denok eskuak elkarri eman eta lau pauso egingo ditugu aurrera. Horretarako, 

eskuineko hankarekin hasiko gara. Lau pauso aurrera eta lau pauso atzera. Berriro 

hasierako lekura bueltatuko gara. 

 

Irakasleak esandakoa ikasleei erakusten die beste ikasle baten laguntzarekin. Ondoren, 

denak mugimendua errepikatuko dituzte. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Bi aldiz errepikatuko dugu 

  

Denak batera mugimendua egingo dute. 

  

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Oraingoan neskak bakarrik aurreratuko zarete eta mutilek txaloak joko dituzue. Neskak 

lau pauso aurrera eta lau atzera. Gelditu zuen lekuan. 

 

Mugimenduak errepikatuko dituzte 
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ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Orain mutilak. Lau pauso aurrera, buelta eman, bikoteari begira gelditu eta lau pauso 

aurrera. Berriro zuen lekuetara. 

 

Mugimendua errepikatuko dute. Batzuk tontoarena egiten hasiko dira mugimendu horiek 

guztiak errepikatzean. Irakasleak entzungor egingo die, eta pausoak azaltzen jarraituko 

du. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA : 

—Orain bikoteen zatia dator. Bakoitzak bere bikotearen eskuineko sorbaldan jarriko du 

eskuineko besoa, luze, eta ezker eskuak elkar emango dituzue. Eskuak eman ondoren, 

biraka hasiko zarete zuen ezker alderantz, ondoren gauza bera eskuin alderantz. 

(Mugimendua egitean Anderrek zankadila jartzen dio ondokoari eta lurrera erortzen da) 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Ander eseri han eta geldi egon zaitez! (Oso haserre). 

  

ANDER: 

—Ez zait inporta! (Keinu zakarrak eginez). Kaka zahar bat da hau! 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Aspertu naiz! Ez ditut errespetu falta gehiago onartuko Txokora! 

 

Ander txokora joango da eta eseri egingo da desafio aurpegiarekin. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Beste norbaitek Anderrekin egon nahi badu (haserre eta ironiaz). 

  

Julen ahozabalka ari da, eta besoak altxatuko ditu. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Zer Julen? Anderrekin egon nahi duzu, ala?  

  

JULEN: 

—Ah! Ez, ez, barkatu, nekatuta nago eta... (Lotsatuta).  

 

Beste ikasle guztiek barre egingo dute 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Ixo! Dantzarekin jarraituko dugu. Bikoteak eskuak eman eta, biribilean, ordulariaren 

kontrako mugimenduan, aurrerantz mugituko gara musikaren erritmoarekin batera. Nik 

esandakoan berriro hasieratik hasiko gara, ados? 

  

IKASLE GUZTIAK BATERA: 

—Baaaaiiii!!!! 
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ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Berriro biribil handi bat egin eta elkarri eskuak eman behar diozue. 

 

NICOLE: 

—Baina nola, zer egin behar dugu? (Nahastuta). 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Geldi!!! Hori da... biribila osatu eta elkarri eskuak eman. Mantendu bikoteak, mesedez! 

 

PERU: 

—Anek ez dio Juleneri eskua eman nahi! 

 

Anek muturra okertuko du, ez duelako Julenen ondoan egon nahi, eta eskua jertsearen 

mauka-muturrarekin emango dio, berriro. 

 

ANE: 

—Beti niri tokatzen zait honekin! (Onintzari belarrira) 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Ganoraz eman eskua. 

 

Anek gogoz kontra emango dio eskua Juleneri 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Bada, hauxe da guztia, hemendik aurrera behin eta berriro dena errepikatu behar dugu. 

Egingo al dugu musikarekin? 

 

IKASLE IA GUZTIAK BATERA: 

—Baaaaaiiiiii! 

 

Dantzaren doinua jarriko du irakasleak eta Anderrengana joango da berarekin hitz egitera. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Zer Ander, baduzu zerbait esateko? 

 

ANDER: 

—Hau ez da soinketa! Nik ez dut hau egingo! 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Beno, iritziz aldatzen baduzu, badakizu nola jokatu behar duzun. 

 

Dantzan ari diren bitartean narratzailea irtengo da agertokiaren aurrealdera. 
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NARRATZAILEA 1: 

—Ikusi duzuenez gustura ari dira dantzan. Baita dantzan egin nahi ez zutenak ere.  

Irribartsu eta alai ageri dira, eta Ander ere hasi da egindakoaz damutzen. 

 

Ander irakaslearengana hurbilduko da. 

 

ANDER: 

—Hurrengoan dantzan egin dezaket? 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Jakina, Ander, nola ez; baina badakizu jator jokatu behar duzula, ezta? Eaaaaa, jarri 

denok biribilean! 

Dantza osoa dantzatuko dute 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Dantzatzea nahi ez zenutenentzat galdera da honako hau (irribarre eginez): zer iruditu 

zaizue dantza? Eta dantzan egitea? Izan ere, aurpegi irribartsuak ikusi ditut han eta 

hemen (irribarrez eta ikasleei begira). 

 

ANE ETA AMAIA: 

—Bikaina izan da! 

 

ANDONI ETA BEÑAT: 

—Baina hau ez da dantza-dantza! (Erdi irribarrez). 

 

MARKEL: 

—Arrazoia dute Andonik eta Beñatek. Ondo dago, baina hau ez da soinketa. 

 

ZURIÑE IRAKASLEA: 

—Eta zergatik diozue hori? Ez al dauka mugimendurik? (Ironiaz). Ez duzue izerdirik bota? 

Dantzak oso eraginkorrak dira erritmoa eta koordinazioa lantzeko. Berriro egingo al dugu? 

 

NAGORE, IMANOL, ONINTZA, PERU, IRATI ETA MIREIA: 

—Baaaaaaaaiiiiiiii!!! 

 

Circassian dantza dantzatuko dute, pozik eta irribartsu. 

 

Ondoren, narratzailea sartuko da, eta, aldi berean, ikasleak agertokitik kanpora irtengo 

dira.  

 

NARRATZAILEA 1: 

—Dantza kontuak zeresan dezente izaten dute Gorputz Hezkuntzako klaseetan, batez ere 

mutilek gogoko ez dutelako, nahiz eta gero ia denak irribarre batekin, poz-pozik, 

dantzatzen duten. 
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 3. AGERRALDIA 

 

Larunbata da, eta Eskola Kirolak antolatutako partida jokatzeko prest daude ikasleak. 

Narratzailea agertokira sartuko da azalpenak emateko. 

  

NARRATZAILEA 2: 

—Larunbat goiza heldu da, eta, astero bezala, Eskola Kirola programaren barruan  

kirol-partidak antolatu dira. Gure ikasleak prest daude saskibaloi-partida bat jokatzeko. 

Sarritan gertatu ohi den bezala, entrenatzaileek egin beharko dituzte epaile-lanak, eta, 

haien ordez bi gurasok egingo dituzte entrenatzaile-lanak. Ikaskideak elkarren kontra 

arituko dira, bi taldetan banatuta. Talde batean, Xantiren aita egongo da entrenatzaile 

moduan. Bestean, ordea, Pili, Gorkaren ama. Bi gurasoak ere urduri daude. Lehendabizi 

bi talde egin beharko dituzte, eta ondoren taldearen jokoa bideratu. Ikusi, ikusi!  

 

XANTI (GURASO ARDURADUNA 1): 

—Neska-mutilak! Etorri ona, mesedez. Ea Peru, zenbat lagunek jolastu behar duzue 

taldean? Hamaikak? 

 

PERU: 

—Hamaikak? Futbol partida bat dela uste al duzu, ala? (Harrituta). Ez, bost lagunek, eta 

kito! (Irribarrez). 

 

XANTI: 

—Zein azkarrak diren neska-mutil hauek! (Lotsatuta, baina umoretsu). Nabari da zein 

ikastetxetara joaten zareten! (Irribarrez). Jakina, Peru. Bost lagun irtengo dira lehendabizi.   

 

NARRATZAILEA 1: 

—Pili eta Xanti buru-belarri hasiko dira taldeak egiten.”Bata hona eta beste hara”, esanez. 

Bi talde egingo dituzte eta partida hasiko da. 

 

XANTI: 

—Hori da neska-mutilak! Ai, ai, ai...! Penalti! (Oihuka eta eskuak mugituz). Gainera, area 

barruan izan da. Bada, nondik botatzen da penaltia? 

 

MALEN: 

—Baina, Xanti, (lotsatuta), saskibaloian ez dago penaltirik! 

 

XANTI: 

—Ba orduan… (Lotsatuta, baina irribartsu eta umore onez). Beno, berdin dio! Aurrera 

neska-mutilak! Zuek bai txapeldunak zuek! 

 

Partidak aurrera jarraituko du, baina laster batean Ander eta Gorka liskarrean hasiko dira. 

Biak partidatik kanporatuak izango dira. 
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NARRATZAILEA 2: 

—Ander negarrez hasiko da gorrotoaren gorrotoz, bultzatu egin baitute, eta ez du inondik 

inora onartu epaileak esandakoa. 

 

XANTI: 

—Lasai, Ander. Ez da ezer gertatzen (goxo-goxo).Txokolate apur bat nahi duzu? 

Lasaigarri ona da. 

 

XANTI: 

—Pena izan da zu kanporatzea, Ander. Sarrera itsusia egin dizu aurkariak, baina ez 

zenion horrela erantzun behar. 

 

NARRATZAILEA 1: 

—Beraz, ikusi duzuen moduan, bi jokalari, talde bakoitzetik bana, kanpora joan dira, 

epaileak hala aginduta. Bitartean, kontrako taldeko guraso-arduraduna pozik dagoela 

dirudi. Bi guraso, baina zein ezberdinak, ezta? 

 

PILI: 

—Ondo egin duzu, Gorka! (Ikaslea lepotik helduta, eta irribarrez). Ez zaie aurrera egiten 

utzi behar! Bikain, Gorka, bikain! Orain ez dira ausartuko burua altxatzen, kokilduta geratu 

dira! 

 

Partidak aurrera jarraituko du 

 

JULEN: 

—Pili, noiz jokatu behar dut nik? 

 

PILI: 

—Ixooo! Oraintxe dago partida bere onenean eta! Beno, ez al duzu Nintendoan jolasterik 

nahi? Edo, begira, hobe: hartu nire telefonoa, bertan jolas pilo bat dituzu! (Telefonoa eman 

dio, baina ikasleari aurpegira begiratu gabe; partida ikusten jarraitu du). 

 

NARRATZAILEA 2: 

—Julen harrituta gelditu da. Egia esan, harrituta eta minduta gelditzeko modukoa izan da 

Piliren jarrera. Telefonoa hartu behar izan du isil-isilik, gogorik gabe, baina a zer 

erremedio! 

 

PILI: 

—Gogor neska-mutilak, egin bultza horri! Ez du axola falta egiten baduzue ere, baina ez 

utzi aurrera egiten! 

 

Epaileak txilibitua joko du, eta lehen zatia bukatu dela adieraziko du keinuz. 
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EPAILEA: 

—Ea lasaiago jokatzen duzuen bigarren zatia. Honek errugbi partida bat dirudi eta! 

(Etsipenez). 

 

NARRATZAILEA 1: 

—Atsedenaldia heldu da, eta Pilik taldeko bizkorrenak aukeratuko ditu bigarren zatia 

jokatzeko. 

 

PILI: 

—Partida irabazi behar dugu hala edo nola. Azkarrago jolastu behar duzue. Mireia, 

barraskilo azkarragoak ikusi ditut, aitu! (Ahots tonu altuz eta zakarrez) Lo zaudetela 

ematen du, beste horiei irabazten utzi behar al diezue?  

 

XANTI: 

—Lasai gazteak, oso ondo ari zarete! Bikain! Profesionalak dirudizue. Ale, ale! Partida 

hastera doa eta, bizkor! Eutsi gogor! 

 

Jokalariak zelaira irtengo dira, eta bigarren zatia jokatzen hasiko dira. 

 

XANTI: 

—Segi, segi korrika! Lasai! Hartu eskuetan baloia eta segi korrika boterik eman gabe! Ai-

ai-ai! Boterik gabe! baloia kenduko dizute eta! (Irribarrez, txantxetan). 

 

NICOLE: 

—Xanti! Faborez, hau ez da errugbia! (Lotsatuta, baina irribarrez). 

 

PILI: 

—Arin! Partida bukatzen ari da eta! Bota! Bota! Memelo eta babalore halakoak! Partida 

galdu behar duzue. Txangorik gabe geratuko zarete; zin dagizuet! (Haserre). 

 

XANTI: 

—Animo, zuena da partida-eta! 

 

Epaileak txilibitua joko du, eta partida amaiera adieraziko. 

 

 A TALDEA: 

—Irabazi! Irabazi! Oeoeoeoe! 

 

Batzuk buru makur geldituko dira, eta beste batzuk bostekoa ematera joango dira 

aurkariengana. Pili, aldiz, epailearengana hurbilduko da prostestaka eta keinu itsusiak 

eginez. 
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JULEN: 

—Gorka, zure ama flipatu bat da, e? (Beste taldekideen aurrean). 

 

GORKA: 

—Isil zaitez, Julen! Zer nahi duzu, berotu on bat jasotzea, ala? 

 

NAGORE: 

—Isil zaitez zu, Gorka! Denok berdin pentsatzen dugu eta! Alde ederra Xanti edo zure 

amaren artean!  

 

NARRATZAILEA 2: 

—Gorka bere amaren jarreraz konturatu da, eta lotsa-lotsa eginda gelditu da, jakina. Izan 

ere, garrantzitsuena ongi pasatzea da, eta halako adinetan are eta gehiago. Kirolarekin 

gozatu egin behar da!  

Eta zuek ere hala egin beharko zenukete. Ahal duzuen neurrian, jarduera fisikoa 

praktikatu eta gozatu! Osasuntsu sentituko zarete; ondo pasatuko duzue!  

 

 

 

AMAIERA 
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HASIERAKO EBALUAZIOAREN ORRIA (2. eranskina) 

 

IZENA:______________________________________  MAILA:_____________ 

 

1. Gustuko al duzu antzerkia?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahikoa □ 

c. Bai, baina ez asko □ 

d. Ez, ezer ez □       

2. Gustuko al duzu dantzatzea?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, nahikoa □ 

c. Bai, baina ez asko □ 

d. Ez, ezer ez □       

3. Ezagutzen al duzu munduko dantzaren bat?  

a. Bai, asko □ 

b. Bai, baten batzuk □ 

c. Bai, baina gutxi □ 

d. Ez, bat ere ez □       

4. Ba al dakizu zer den mimo bat?  

a. Bai, ondo □ 

b. Bai, azaletik □ 

c. Ez, apenas □ 

d. Ez, ezer ez □      

5. Zerbait azaltzeko orduan, erabiltzen al dituzu eskuak, begiradak, keinuak…?  

a. Bai, sarritan □ 

b. Bai, batzuetan □ 

c. Bai, baina gutxitan □ 

d. Ez, inoiz ez □ 
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6. Ezaguten al duzu dantza motaren bat edo beste? Horrela bada, idatz ezazu/itzazu honako 

zerrenda honetan. 

 

 

              __________________________________________________ 

 

             __________________________________________________ 

 

               __________________________________________________ 

 

7. Ba al dakizu zer den gorputz-perkusioa? 

a. Bai, ondo □ 

b. Bai, nahiko ongi □ 

c. Bai, baina azaletik □ 

d. Ez, ezer ez □      

8. Jolastu al zara noizbait gorputz-perkusioa baliatuta? 

a. Bai, sarritan □ 

b. Bai, batzuetan □ 

c. Bai, baina gutxitan □ 

d. Ez, inoiz ez □      
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IRAKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIOAREN ORRIA (3. eranskina) 

TALDEAREN AURREZAGUTZA ETA ESPERIENTZIA 
BAI ERDIZKA EZ 

Ikasleei antzerkia gustatzen zaie. 
   

Ikasleek munduko dantzaren bat ezagutzen dute eta, 
noizbait, dantzan egin dute. 

   

Ikasleek dantza-estiloren bat ezagutzen dute eta, 
noizbait, dantzan egin dute. 

   

Ikasleek antzerkia eta mimika gustuko dituzte. 
   

Ikasleek antzerkia egin izan dute noizbait. 
   

Ikasleek badakite mimoa zer den. 
   

Ikasleek badakite gorputz-perkusioa zer den.  
   

Ikasleek gorputz-perkusioa baliatuz jolastu dira  
noizbait. 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (4. eranskina) 

ONDO: BERDEA  /  HOLA-HOLA: HORIA  /  GAIZKI: GORRIA  /  EZIN DUT EGIN:  URDINA  /  EZ DA ETORRI: BELTZA   (IRAKASLEAK) 

IKASLEA 

------------------------- 

TALDEA 

------------------------ 
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LORPEN JARRAIPEN-ORRIA (5. eranskina) 
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H
a
in
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 d
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u

. 

 
B
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 d

u
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KOEBALUAZIO-ORRIA (6. eranskina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOEBALUAZIO-ORRIA 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

ONGI ERDIZKA GAIZKI 

Lorpen-adierazleak 

Aurpegiko keinuak, besoak eta gorputza erabili 
ditu antzezteko orduan 

   

Ahotsaren tonua egokia izan da 
   

Kontuan izan du ikusleriaren kokapena  
   

Hitz egiteko txandak errespetatu ditu 
   

Aukeratu duen rola bere izaerarekin bat dator 
   

Gustura hartu du parte eta jarrera ona erakutsi du 
   

EBALUAZIOA EGIN DUENAREN IZENA: 
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UNITATEAREN IKASLEEN BALIOESPENA (7. eranskina) 

1. “Antzerkia” unitate didaktikoa gustukoa izan al duzu?  

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahikoa  □ 

c. Ez, apenas  □ 

d. Ez, ezer ez  □ 

2. Antzezpen jolasak gustatu al zaizkizu? 

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahikoa  □ 

c. Ez, apenas  □ 

d. Ez, ezer ez  □ 

3. Gorputz-perkusioaz baliatuz egindako jarduerak gustukoak izan al dituzu?  

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahiko  □ 

c. Ez, apenas  □ 

d. Ez, ezer ez  □ 

4. Munduko dantzak egokiak izan al dira? 

a. Bai, oso egokiak  □ 

b. Bai, egokiak  □ 

c. Ez, zailak  □ 

d. Ez, aspergarriak  □ 

5. Dantza librea egitea zaila iruditu al zaizu? 

a. Bai, oso zaila  □ 

b. Bai, nahiko zaila  □ 

c. Ez, nahiko erraza  □ 

d. Ez, oso erraza  □ 
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6. Antzerkiaren agerraldiak egokiak izan al dira? 

a. Bai, oso egokiak  □ 

b. Bai, egokiak  □ 

c. Ez, desegokiak  □ 

d. Ez, luzeegiak  □ 

e. Ez, aspergarriak  □ 

7. Irakaslearen lana (azalpenak, laguntza, motibazioa…) egokia izan da? 

a. Bai, oso egokia □ 

b. Bai, egokia □ 

c. Ez, erdipurdikoa □ 

d. Ez, desegokia □ 

e. Nola hobetu dezake irakasleak bere lana: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8. Zer aldatu edo hobetuko zenukeen “Bizipenako Gorputz Hezkuntzan” unitatean: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

9. Zer ikasi duzu, unitate didaktiko honetan? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEEN ZERRENDA (8. eranskina) 

 

 
 

 Erritmo-lehiaketa egiteko azalpen-orria: 

https://docs.google.com/file/d/0BwwPgIw6MN2DcV9JaS16azA2c0k/edit 

 Circassian Circle dantza 

https://danzasdelmundo.wordpress.com/category/031-circassian-circle-irlanda/ 

 Mimoa  

https://www.youtube.com/watch?v=2LOe65NVjzk#t=293 

 Menousis-dantza 

https://danzasdelmundo.wordpress.com/category/014-menousis-grecia/ 
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LEHEN HEZKUNTZAKO BIGARREN ZIKLOA: GORPUTZ HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA (9. eranskina) 

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA   (BIGARREN ZIKLOA)      

  GORPUTZ HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 4. maila 5. maila 6. maila 

1. unitatea Irristaketa 
Atletismoa eta 
egoera fisikoa I 

Atletismoa eta 
egoera fisikoa II 

2. unitatea 
Azken dakotak  

Ipuin motorra 
“Antzara-jolasa” 

Aronsonen puzzlea 
elkarlaneko egitura 

3. unitatea Artzikirola 
 

Tag errugbia 
 

Boleibola 

4. unitatea Gorputz-adierazpena I Gorputz-adierazpena II 
“Gorputz Hezkuntzako 

bizipenak” 
antzerkia 

5. unitatea 

 
Euskal pilota I 

 

 
Euskal pilota II 

 

Badmintona  

6. unitatea 
Mendiko bizikletaz 

jolasean 
Orientazio-lasterketak Kirol-eskalada  

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 
1 
 

Bakarkako 
ekintzak 

 
2 
 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

 
3 
 

Elkarlaneko 
ekintzak 

 
4 
 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

 
5 
 

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

 
6 
 

Adierazpen- 

eta 
arte-ekintzak 


