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1. HAURTZAROAREN IRUDIA ETA GARRANTZIA 

Garaiak aldatu egin dira, eta garaiak ez ezik, haurrak ere bai. Nahiz eta aldaketa hori 

izan, irakasleek betiko estrategiak eta metodologiak, nahikoa tradizionalak gehienetan, 

erabiltzen jarraitzen dute. Ikerketa asko egin dira berrikuntzen inguruan, baina, oraindik, 

bide luzea dugu jorratzeko.  

Azken urteotan, interes handia ari da zabaltzen hezkuntza berritu nahian, eta 

irakasle eta ikastetxe asko ari dira pedagogia-aldaketak bultzatzen, betiere haurraren 

gaitasunei etekin gehiago ateratzeko asmotan. 

Haur Hezkuntzako Curriculumak dioen moduan, haur guztien garapen osoa eta 

orekatua lortzen laguntzea da Haur Hezkuntzaren xedea, garapen horren dimentsio 

guztietan, eta oinarrizko konpetentziak garatuz lortu nahi da hori. 

Gaur egungo Hezkuntza Curriculumean nagusi den konpetentzietako bat ikasten 

ikastea da. Europako Batzordeak emandako definizioaren arabera, ikasten ikasteak 

erreferentzia egiten dio ikasleek beren ikaskuntza-prozesua antolatzeko eta kudeatzeko 

gaitasunari, ikasleen gaitasunei antzemanez eta trebetasunak ezagutuz, oztopoak 

gainditzeko eta gaitasun berriak lortzeko. 

Hori aintzat hartuta, ikastetxeek eskola-espazioak haurren eskura jarri beharko 

lituzkete, eta espazio horiek haurren autoikaskuntza, autogestioa, besteekiko ezagutza… 

erraztu beharko lituzkete.  

Espazioen diseinuan murgildu aurretik, ezinbestekoa da haurra izaki konpetentetzat 

hartzea: jakin-mina duena, azkarra dena, bere ikaskuntza prozesuaren protagonista, 

ausarta eta perfektua dena. Haur bakoitzaren indibidualizazioa bermatu behar da, 

norbanakoaren benetako beharrak asetzeko.  

Gai den haurrak bere gaitasunak eta mugak ezagutzen ditu, soinean daraman 

bizkar-zorroan dituen bizipen, sentimendu, jakin-min eta abarrekin.  
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Haurra honela ulertzen dugu: 

• Gai: izaki konpetentea da eta gaitasunak berezkoak eta garatze bidean ditu. 

• Protagonista: haurra bera da bere ikaskuntzaren protagonista eta heldua, berriz, 

behatzaile. 

• Jakingura: mundua ikertzeko eta arakatzeko gogoa du. 

• Ernea: bere intereseko izan daitekeen edozeri adi dago. 

• Prestua: une oro parte hartzeko gogoa adierazten du, mugimendua oinarri.  

• Perfektua: haur guztiak dira perfektuak, nolanahikoak izanda ere, eta ez ditugu 

aldatu behar.  

• Ausarta: haurrak bere burua arriskuan jarri beharra du, eta helduaren zeregina da 

horretarako aukera eskaintzea, arriskua kontuan hartuta, noski. 

• Bizitza-istorioduna: eskolara iritsi aurretik izandako bizipenak eta esperientziak 

aintzat hartu beharrekoak dira. 

Francesco Tonucci psikopedagogo eta ikertzaile italiarrak, Haurren hiria izeneko 

proiektuaren sortzaile eta arduradunak, haurtzaroaren portaera eta pentsamendua 

familian, eskolan eta hirian ikertu izan ditu bere lan-jardueran. Francesco Tonuccik 

ikaskuntzaren, lehen haurtzaroaren, irakasleen prestakuntzaren, hezkuntza-zientzien, 

eskola-ingurunearen eta hezkuntzako teknologia berrien inguruan egin ditu ikerketak. 

Tonuccik, “Frado” ezinenez, marrazkien bidez eskolako errealitatea islatzen du eta liburu 

askoren egilea ere bada; erreferente garrantzitsua, beraz, Haur Hezkuntzan. Tonuccik 

2013ko apirilaren 10ean, Mexiko Hirian, Haur Hezkuntza: lehen urteen garrantzia izeneko 

hitzaldian adierazi zuen gizakion lehen urteetako funtzionamendu neurologikoa oso 

indartsua dela. Horrek esan nahi du haurraren aparatu kognitiboak eta neuronalak 
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aktiboagoak direla helduarenak baino.  Hortaz, Haur Hezkuntzan baliabideak jartzea ez da 

gastua, inbertsioa baizik.  

Tonuccik haurrarentzat funtsezkoak diren 3 oinarrizko behar aipatzen ditu: 

- Edoskitze naturala: amaren bularra; batetik, elikaduragatik, eta, bestetik, amarekin 

eta munduarekin sortzen den erlazioagatik. 

- Jolasa: jolas egiteko aukera eta autonomiaz aritzea bermatu behar dira.  

- Kalitatezko haur-eskola bat: etxean hezi behar da haurra lehenengo eta behin, 

etxeko ohiturak ezagutuz, testuak eta liburuak eskainiz, irakurriz, idazketarekin 

kontaktuan jartzeko aukera emanez, istorioak kontatuz, etab. Horren guztiaren 

ondoren, eskola. Eskolako giroa ona izatea garrantzitsuagoa da ekonomikoki 

aberatsa izatea baino. Hezitzaileak arduratu beharko dira haurrak gustura, lasai 

eta goxo egoteko. 

Tonuccik aipatzen du haurrek mugitu beharra dutela, eta, horretarako, espazioek 

erakargarri izan behar dute haurrarentzat. Aipatutakoa funtsezkoa da kalitatezko 

hezkuntza bermatzeko.  
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2. PEDAGOGO EZAGUNEN ERAGINA 

Espazioen eraldaketa-prozesu horren filosofiak hainbat autoreren eta 

mugimenduren erreferentziak hartzen ditu kontuan. Asko dira hezkuntzaren eta 

pedagogiaren hobetze eta berritze horretan eragin duten autoreak, eta horietako batzuk 

aipatuko ditugu hurrengo lerroetan. 

Lehenengo autore esanguratsua Platon (K.a. 427-347) dugu; Platonen ustez, 

haurraren lehen urteetan jolasa oinarri duen heziketak du garrantzia.  

Mende asko beranduago Rousseau, Pestalozzi eta Fröebel autore aurrerakoiak 

ditugu XVIII. eta XIX. mendeetan. 

Rousseau (1712-1778) haurraren prozesu eta erritmoak errespetatzearen aldarria 

egin zuen lehen autoreetako bat dugu. Naturalismo pedagogikoaren defendatzaile sutsua 

izan zen. Haren ustez, norberaren nahiak ezin dira zigortu, mugimenduaren motore 

baitira; nahi horiek isilduta, haurraren gaitasunak ez dira garatuko. Rousseauk giza izaera 

aintzat hartzen duen hezkuntzaren alde egin zuen.  

Rousseauren jarraitzaileetako bat Pestalozzi (1746-1827) izan zen. Pestalozzik ere 

giza izaera errespetatzeko aldarria egin zuen. Pestalozzi metodoaren arabera, haurraren 

heziketa haur bakoitzaren izaeran oinarritzen da, eta ezagutzak eta ikaskuntzak horretara 

egokitu behar dira.   

Fröebel (1782-1852) Pestalozzi metodoaren jarraitzaile izan zen, eta hezkuntza 

eraginkorraren aitzindari. Fröebelek jolasaren garrantzia eta haurraren 

norbanakotasunaren errespetua nabarmendu zituen: haurrak libreki jolastu eta mugitu 

behar du.  

Autore horiek orduko beste batzuekin batera eta hainbat korronte sozial, politiko eta 

pedagogikorekin batera, Eskola Berria izeneko mugimenduari ekin zioten. Autore eta 

mugimendu horiek oinarri ideologiko eta filosofiko bertsuak zituzten. Oinarri horien 
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arabera, hezkuntzak eraginkorra eta bizitzarako prestaketa izan behar du eta pertsonen 

berdintasuna eta askatasuna bermatu. Eskola Berriaren helburuak ziren haurraren 

sozializazioa eta zoriontasuna bilatzea eta eredu tradizionalaren gabeziak gainditzea.   

Dewey (1859-1952) pedagogia aurrerakoiaren egile garrantzitsutzat hartua da. 

Ekintzan oinarritutako heziketa azaldu zuen; haren esanetan, hezkuntzak haurraren 

beharrak izan behar ditu ardatz, betiere ekintzan oinarrituta, abstrakziotik jasotako 

ikaskuntzak porrot egiten baitu. 

Garai bereko beste autore garrantzitsu bat Decroly (1871-1932) izan zen. Decroly 

metodoa interesguneetatik abiatzen da eta oso ezaguna da. 

Montessori (1870-1952) dugu Eskola Berriaren jarraitzaile ospetsua. Montessorik 

sorturiko metodologiak bizirik eta indartsu dirau oraindik. Autore horrek egindako 

ikerketetan oinarrituta, argi geratu da arrakasta handiagoa izaten duela haurrak berak 

erabaki dezakeenean zer egin, ekintzan eta bizitzan gehiago eta hobeto ikasiz. Montessori 

metodoak Kataluniako hezkuntzan eragin izugarria izan zuen XX. mendearen hasieran. 

Gaur egun, neurozientziak eta psikologia kognitiboak frogatutzat eta onartutzat dituzte 

Montessori metodoaren printzipioak.  

Azkenik, Freinetek (1896-1966) ere gizakiak libreago egitea helburu duen hezkuntza 

aldezten du. Autore horrek inguruarekiko hartu-emanean gauzatzen den ikaskuntza 

aipatu zuen. Freineten tekniken artean nabarmentzekoak dira hauek: testu librea, 

inprentaren erabilera, arte-hezkuntza eta gelaren antolaketa.  

XX. mende-hasierako egile esanguratsuetako bat da, ezbairik gabe, Frances Ferrer i 

Guàrdia (1859-1909), eskola modernoaren sortzaile eta Kataluniako erreferente 

handienetako bat. Pedagogoa ez bazen ere, Europan gertatzen ari ziren pedagogia-

mugimendu berritzaileei buruzko ideiak hartu, eta Eskola Berria sortu zuen, printzipio 

laikoak eta irakaskuntza zientifikoa oinarri hartuta. 
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Neill (1883-1973) Summerhill eskola ezagunaren sortzaile dugu. Eskola-arazoak 

zituzten haurrentzat sortua hastapenean, hezkuntza-erreferente bihurtu da. Neillek 

darabiltzan ideiak ez dira teoriko hutsak; izan ere, Summerhillen bizi izandako praktiketatik 

datoz ideia horiek. Haren esanetan, hezkuntzaren helburua da haur zoriontsuak egitea, 

eta, horretarako, haurren beharretara egokitzen da eta haurren beharrei erantzuten 

saiatzen da, betiere askatasunaren bidez.  

Autore hauek guztiak aurrekoek plazaratutako ideietatik elikatzen eta abiatzen dira, 

eta hezkuntza ikaskuntzaz harago doala pentsatzen dute. Rebeca Wild (1939-2015) dugu 

beste egile aipagarria hezkuntza-berrikuntzan. Rebeca Wildek Pestalozzigunea (El Pesta) 

sortu zuen Montessoriren, Piageten, Deweyen, Freineten eta beste askoren ideiak oinarri 

hartuta. Rebecak eta haren senarrak giza harremanetan, askatasunean, beharren asetzean 

eta errespetuan oinarritutako eskola bat sortu zuten. Eskola horren esperientzia eskola 

alternatibo askoren inspirazio-iturri izan da.  

Arno Stern (1924-) ere autore esanguratsua dugu. Marrazki librearen bidez 

haurraren zenbait portaera ikertu zuen. Marrazketaren, modelaketaren zein dantzaren 

bidezko adierazpen askea aldarrikatu zuen. Adierazpen aske horrek ez du inongo helburu 

zehatzik eta inolako bukaerako emaitzarik behar, jolaserako plazer hutsagatik egiten da. 

Malaguzzi (1920-1994) ezaguna da Italiako Reggio Emilia hirian sortutako 

eskolengatik. Eskola bizia duen entitatetzat jotzen du eta eskola honetan haurrek zein 

helduek ikertzen dute. Esperientzia errealetan oinarritzen ziren, eta ondorioak ere errealak 

izaten ziren. 

Hezkuntza aurrerakoian oso ezaguna ez bada ere, Pikler (1902-1984) ezaguna da 

Lóczy institutuan mugimendu askearen inguruan burututako lanagatik. Norbanakoaren 

erritmoa errespetatu beharra aldarrikatu zuen.  
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Mugimendu librearen oinarriei jarraituz, Aucouturierrek (1934-) Psikomotrizitate 

Praktika sortu zuen. Haren esanetan, mugimendu-adierazpen askeak haurrari laguntzen 

dio garatze-prozesuan, eta haurraren emozioek gidatzen dute prozesu hori.   
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3. ESPAZIOA HAUR HEZKUNTZAN 

3.1. ESPAZIOAREN ERAGINA HAUR HEZKUNTZAN 

Asko dira diseinuan adituak, zernahi hori lortze bidean lanean diharduten psikologia- 

eta publizitate-adituak: museoetan, arropa-dendetan, supermerkatuetan, jostailu-

dendetan… Espazioaren hizkuntza oso garrantzitsua da eta portaera zehatzak eragitea du 

egitekoa. Aipatutako tokietan ez bezala, hezkuntzan ez da aintzakotzat hartu izan 

luzaroan, espazio gehienak oso antzekoak izan baitira. 

Nola eragiten du, ordea, espazioak Haur Hezkuntzan? Atal honetan aipatu gabe ezin 

utzi Torelli hezkuntza-aholkulariak eta Durret arkitektoak adierazitakoa; alegia, diseinu 

desegokia duten espazioetako haurrek ezinegona azaltzen dutela eta espazio horietako 

jolasaren kalitatea kaltetua dela. Espazioaren diseinua desegokia izaten da haurren 

benetako beharrak maiz ez direlako kontuan hartzen. Torellik eta Durretek ongi 

diseinatutako espazio baten ezaugarri hauek aipatzen dituzte: ongizate emozionala 

bermatzea, gaitasun motorrak ahalbidetzea, garapena –banakakoa nahiz taldekoa– 

sustatzea eta norberaren gaitasunak probatzeko aukera eskaintzea. Hortaz, ongi 

diseinatutako espazioak erabilgarria, estetikoa, erakargarria eta haurren adinera, 

beharretara eta interesetara egokitua izan behar du, autoikaskuntzarako erakargarri eta 

hezitzailearentzat lagungarri.  

Loris Malaguzzik aipatzen duen bezala, haurrek hiru hezitzaile dituzte: lehena, 

heldua –gurasoak, irakasleak eta ingurukoak–; bigarrena, gainerako haurrak –ikaskideak 

eta lagunak–; eta, hirugarrena, inguru fisikoa –eskola, etxea, hiria–. Horrenbestez, espazioa 

dugu irakaskuntzako elementu garrantzitsua, hirugarren hezitzailea alegia. Ikastetxeko eta 

gelako giroa funtsezko elementua da ikaskuntzarako; hortaz, espazioak hausnarketarako 

eta antolaketarako egokia izan beharko luke. Eskolako txoko bakoitzak helburu eta 

nortasun jakinak eduki beharko ditu. 
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Loris Malaguzzik sortutako Reggio Emilia eskoletan (mundu mailan hezkuntza-

proposamen onenetakotzat hartuak), espazioa hirugarren hezitzailetzat dute. Espazioa 

ezinbesteko elementua da Reggio Emilia eskoletan; eskola horietan arkitekturaren eta 

pedagogiaren arteko koherentzia bilatzen dute. Malaguzziren helburua ez da bizitzarako 

eskola eraikitzea, bizitzeko eskola baizik: diseinu arkitektonikoak, hornikuntzak eta 

girotzeak, ezinbestez, haurren, langileen eta familien eskubideak bildu behar dituzte.  

Hortaz, ezinbestekoa da espazioa eta ingurunea kontuan hartzea Hezkuntza 

Proiektuan. Horretarako, beharrezkoa da arkitekto eta pedagogoen arteko elkarlana. 

Reggio Emilian Malaguzzik etenik gabeko elkarrizketa bilatzen du arkitekto, aparejadore 

eta pedagogoekin. 

3.2. IKERKETA, AUTONOMIA ETA IKASKUNTZARAKO ESPAZIOAK 

Arestian aipatutakoak kontuan hartuta, espazioa ikaskuntza-eragiletzat hartu behar 

dugu, ikertzeko, ikusteko eta sortzeko leku, hain zuzen ere.  

Canok eta Lledòk eskolako espazioak eraikitzeko bost printzipio aipatzen dituzte: 

1. Elkargunerako espazioa.  Askotariko haurrak izaten dira ikasgeletan, eta 

espazioaren antolaketaren arabera era batekoak edo bestekoak izango dira haien arteko 

harremanak.  

2. Ekintza ugariko lekua. Espazioek elkarrekintzak sortu behar dituzte materialekin, 

ezagutzekin… Hori horrela, pentsamolde desberdinak sortzen dira eta hizkuntza 

desberdinetan adierazten. Zenbat eta aberatsagoak izan espazioak eta materialak, orduan 

eta kalitate handiagokoak izango dira horko ekintzak.  

3. Munduari irekia. Eskola gizartean txertatua dagoen entitatea izanik, kanpora jotzea 

beharrezkoa da.  
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4. Espazio abegikorrak. Giro ona egoteak aurkikuntzarako, ikerketarako, 

ikaskuntzarako jarrera egokiagoa dakar. Askotariko materialekin hornitutako espazioak 

erraztuko du haurren unean uneko nahiak eta beharrak asetzen. Espazioak haur guztiak 

momentu eta modu berean ekintza bera egitera behartzen baditu, ez dugu errespetatuko 

haur bakoitzaren erritmoa.  

5. Nortasun propioa duena, bizia eta desberdina. Haurren garatze-prozesu horrek 

aldaketak ahalbidetu behar ditu ingurunean. Espazioa elementu dinamiko eta aldakorra 

da, haur taldearen araberakoa.  

Espazioak diseinatzerako orduan, aipatu gabe ezin utzi espazioen eraldaketa- 

prozesua finkatzen duten oinarri pedagogikoak: 

• Prozesu bakoitzari begirunea. Haur bakoitzaren garapena errespetatu behar da, 

helburua ez baita ezagutzak nolanahi txertatzea. Egungo ikerketek argi utzi dute 

ikaskuntza bakoitzak momentu jakin bat duela garapenean; hortaz, ikaskuntzak ez dira 

aurreratu behar. Bestalde, nabarmendu beharra dago Haur Hezkuntzan jolasak duen 

funtsezko zeregina. Vygostkyk (1896-1934) ikaskuntzarako motore eta gaitasunen 

indartzaile ikusten zuen jolasa.  

• Irakastetik bidelagun izatera. Helduak haurraren bidelagun izan behar du, entzule, 

haurren beharrei begira egon. Bidelagunaren zeregina denbora eta espazioa antolatzea 

izaten da, betiere haurraren garapenaren prozesu autonomoa ahalbidetuz. Horrez gain, 

ondo-ondoan egon beharko du, entzute aktiboan, haurrarengan konfiantza izan beharko 

du eta aldiak eta prozesuak errespetatu beharko ditu.  Bidelagun izateak haritik tiratzea 

ere esan nahi du, alegia, haurraren interesetatik abiatuta gaian sakontzen laguntzea; 

jakinduria guztiak erlazionatuta egonik, batak bestea ekarriko baitio. Ez da lan erraza 

irakastetik bidelagun izatera pasatzea, haurrarenganako errespetuzko begirada gailentzen 

baita haurraren jarrera edozein dela ere.  
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• Askatasun-espazioak. Askatasuna eta muga elkarrekin doazen bi kontzeptu dira; 

benetako errespetua egoteko elkarren osagarri dira. Askatasunaz ari garenean, haurrek 

gustuko duten jarduera aukeratzeko autonomiaz eta erantzukizunaz ari gara. Askatasuna 

espazioan mugitzeko eta proposatzen den ekintzaren batean parte hartzeko erabakia ere 

bada. Proiektu pedagogikoa aukeratzea ere askatasunari lotua dago. Familiek beren 

seme-alabentzat nahi duten hezkuntza-eredua aukeratu behar dute. Nolanahi ere, 

askatasunik ez da izango, muga argirik eta irmorik ez bada. Mugaz ari garenean, 

norberaren, gainerakoen eta ingurunearen mugez ari gara. Beharrezkoa da norberaren 

mugak ezagutzea eta onartzea, besteenak errespetatzeko. Mugak izan badira espazioan, 

arau sozialetan eta eguneroko egoeretan. Argiak eta irmoak izan beharko dute, 

zentzuzkoak eta helduek nahiz haurrek adostutakoak. Muga horiek giro seguru eta lasaia 

sortzen lagundu behar dute, haurrak baldintzarik onenak izan ditzan garatze bidean. 

Pedagogia-eredu horretan ez dago, ez saririk, ezta zigorrik ere.  

• Autoikaskuntza.  Bizipenez beteriko ikaskuntza aktiboa da, ingurune seguru batean, 

askatasunez, mugen artean, errespetuz eta bidelagun batekin. Helburu nagusia ez da 

edukiak lortzea, ikaskuntza berezkoa izan dadin giroa sortzea baizik. Ikaskuntza, beraz, 

askatasunaren, norbanakoaren eta taldearen errespetuzko prozesuaren, laguntzaren eta 

haurrenganako konfiantzaren ondorio da. Hori horrela, haurrak ikasi eta ezagutu nahi 

duena errespetatzen da, behartu gabe eta unean uneko prozesu ebolutiboa aintzat 

hartuta.  

• Jakin-minaren pedagogia. Haurrek berezkoa dute jakin-mina. Pedagogia-eredu 

honek ikertzeko espazioa eskaintzen die eta norberaren ezagutzen eraikitzaile bihurtzen 

ditu.  

• Konstruktibismoa eta sozio-konstruktibismoa. Konstruktibismoa zein sozio-

konstruktibismoaren arabera, norbera da bere ezagutzen erantzule, hau da, ezagutzak 

eraiki egiten dira eta ez soilik lortu. Konstruktibismoak Piageten ideiak ditu oinarri; haren 
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ustez, garapen kognitiboa biologikoa da. Vygostkyren sozio-konstruktibismoak 

ingurunearen eragina nabarmentzen du.  

• Jolasa. Jolas librea, egituratu gabea, garai eta kultura guztietako haurren ohiko 

ekintza da. Jolas librea haurrak ingurua ikertzeko darabilen tresna da, egoerak birsortzeko 

eta bere “mundutxoak” asmatzeko. Jolasa irudimenak sortzen du, helduek ezarritako 

arauetatik eta material egituratuetatik harago. Jolasa plazer-iturri da, jakin-mina sortzen 

duena. Zenbait ikerketek egiaztatu dute jolasa eragozteak burmuinean nahasteak 

dakartzala. Hori horrela, ez jolasteak ondorioak izango lituzke haurraren garapenean: 

nortasun-arazoak, inpultsibotasuna eta arazo kognitiboak. Jolasaren inguruan Tonucci 

aipatu beharra dugu berriz ere. Autore horrek kalean jolastearen aldarria egiten du, eta, 

horretarako, kaleak, herriak eta hiriak egoki hornitu behar dira. “Haurren hiria” deituriko 

proiektua poliki-poliki zabaltzen ari da, eta, hala, gure herri eta hiriak haurrentzat egokitu 

daitezen urrats txikiak egiten hasi dira: kalean jolasteko aukerak eskaintzea, eskolara 

bakarrik joatea ahalbidetzea, helduen gertutasuna ziurtatzea… 
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4. ARGIA ETA KOLOREA 

4.1. ARGIA 

Luzaroan ikertu da argia. Ikerketa horietan guztietan ideia asko izan dira. Argia 

jolaserako eta ikaskuntzarako ezinbesteko elementua da; hortaz, aintzat hartzeko faktorea 

dugu heziketa-giro egokia diseinatzeko.  

Lehenik eta behin, kanpoko argiari eman beharko genioke lehentasuna. Eskolak 

argitzeko moduari buruzko ikerketek kanpoko argiak arreta hobetzen duela adierazten 

dute, norberaren jarreran eta aldartean eragiten baitu. Horrez gain, kanpoko argiak 

onurak dakartza osasunean. Kanpoko argia duten espazioak irakurketarako, idazketarako 

eta mahai-jolasetarako egokiak dira, eta ilunagoak direnak, berriz, atsedenerako. Kanpotik 

argi gehiegi sartzen bada, errezelak edo estoreak jarriko ditugu. Argiztatzeko ez ezik, 

kanpoko argia jolas egiteko ere erabil dezakegu, itzalekin eta distirekin jolastuz.  

Argi artifizialari dagokionez, komeni da fluoreszenteak ahalik eta gutxien erabiltzea. 

Horien ordez, hobe da lanpara txikiak erabiltzea, espazio bilduak eta lasaiak sortzeko.  

4.2. KOLOREA 

Kolorea ere faktore garrantzitsua da heziketa-espazioen diseinuan, bai alderdi 

kognitiboaren arabera, bai alderdi emozionalaren eta sentsorialaren arabera. Kolorea 

kontuan hartu behar dugu kalitatezko harreman-giroa sortzeko. Koloreek garunean zirrara 

jakin bat eragiten dute: lasaitasuna edo urduritasuna, hoztasuna edo berotasuna, poza 

edo tristura eta beste sentimendu batzuk. Horregatik, eskola-espazioak diseinatzeko 

komeni da koloreen konbinaketa egokia egitea; horren bitartez, giro lasaia sortzen da, 

harremanak eta ikaskuntza bultzatzen dira eta oreka bilatzen da. Oinarrizko kolore-tonu 

bat eta hainbat intentsitate erabiltzea onuragarria izango da armonia lortzeko.   
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Kolore primarioen erabilera ekidin behar da ahal den neurrian, gehiegizko 

estimulazioa eta hiperaktibitatea eragiten baitute; armonia eta lasaitasuna transmititu nahi 

izanez gero, kolore horiek ez dira erabiliko.  

Ikastetxe askotan zaila izaten da kolore primarioak saihestea, hain zuzen ere, altzari, 

pareta eta lurra kolore horietakoak izaten baitira; halakoetan, tonalitatea aukeratzea izan 

daiteke irtenbidea. Paretak kolore bizikoak badira, gainerako elementuek kolore bereko 

tonalitatea izango dute. Azken finean, gakoa gehiegizko estimulazioa gutxitzea da.   

Haur Hezkuntzako espazioetarako kolore naturalak dira onenak: marroiak, berdeak 

eta zuriak. Kolore pastelak ere erabiltzea aholkatzen da. Diseinatutako espaziora hobekien 

egokitzen den kolorea aukeratu behar dugu, betiere aurretik aipatu diren ezaugarriak 

aintzat hartuta.  
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5. ZENTZUMENAK 

Haurrek zentzumenen bitartez ulertu eta ikertu egiten dute. Bide horretatik datorren 

informazioa garunera doa esperientzia sentsoriala, eta garunean, ondoren, informazio 

hori prozesatu egiten da esperientzia pertzeptiboa–.  

Ikaskuntza gehienak esperientziaren bidez gertatzen dira; hau da, ez da gauza bera 

zerbaiti buruzko informazioa ikustea nahiz entzutea edo horri buruzko informazioa 

esperimentatzea. Horrez gain, inguruarekin esperimentatzeak eta elkarreragiteak 

heldutasun biologikoa errazten du, haurra aktiboagoa baita era horretan. Aritzeko modu 

horrek ingurua ikertzen lagunduko dio haurrari eta esperientzia-iturri berriak erakutsiko.  

Haur Hezkuntzako etapan, haurraren garapenaren aldi kritiko batzuk izaten dira, 

pertzepzioaren aldi sentsiblea, besteak beste. Garai horrek jaiotzetik 6 urtera arte irauten 

du, eta goren-gorenean 3 eta 6 urte artean egoten da, gutxi gorabehera. Tarte horretan, 

zentzumenak dira haurrak dituen ikaskuntzarako baliabide funtsezkoenak, eta orduan 

inoiz baino hobeto garatzen dira.  

Hasiera-hasieratik, haurrak inguruko estimuluak bost zentzumenen bidez jasotzen 

ditu. Lehenengo eta behin, ikusmena eta entzumena erabiltzen ditu gehien bat, eta, 

gerora, mugimendua garatzen den heinean, ukimenak zeregin garrantzitsua izango du. 

Bestalde, haurrak objektuak ahora eramaten dituen momentutik aurrera dastamena 

indartzen da. Bi urtetik aurrera, bizipen sentsorialek liluratzen dute haurra, eta ezagutzeko 

tresna zentzumenak izango dira. Zentzumenen fintasunari esker, haurrak ideia 

abstraktuagoak eta argiagoak sortzeko aukera izango du. 

Haurrak, beraz, mundura zabaltzen dira zentzumenek eragiten dizkien sentsazioen  

bidez, gerora, pertzepzio bilakatuko direnak. Hortaz, garrantzitsua da estimuluak zaintzea, 

informazioa aukeratutakoa eta kalitatezkoa izatea, alegia. Gehiegi estimulatzen  duen 

giroak blokeo-egoerara eraman dezake haurra, beharrezkoak diren estimuluak jasotzea 
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eragotziz. Espazioak kalitatezko sentsazioen bideratzaile izan behar du eta haurra eta 

inguruaren arteko elkarrizketa koherentearen sortzaile.  

Haur Hezkuntza etapako haurren garuna inguruko estimuluei irekia egoten da. 

Helduen garunak beharrezko ez diren estimuluei sarrera ixten badaki, haurrena, ordea, ez 

dago oraindik horretarako prestatua. Hortaz, inguruan duten informazio guztia jasotzen 

dute, eta gehiegizko estimulazioak prozesuaren gelditzea ekar dezake.  

Aldi sentsorialean, entzumenezko informazioa bilduko dute haurrek; entzumenaren 

bidezko informazioa soinuei dago lotua, eta espazioan kokatzen laguntzen digu. 

Ukimenaren bidezko informazioak, materialen ehundurari esker, begiekin ikusi ezin dena 

“ikusteko” balio du. Usaimenezko informazioa, gizakiaren garapenean zehar eraldatzen 

joan bada ere, gaur egun, oraindik, ezinbestekoa da bizirauteko. Dastamenak 

usaimenarekin lotura zuzena du. Azkenik, ikusmenezko informazioa dugu estimulu gehien 

jasotzen duen bidea ziurrenik, eta, hortaz, bereziki zaintzea komeni da.  

Jarraian, informazio sentsorialak aztertuko ditugu banan-banan, hezkuntza- 

espazioen koherentzia eta oreka bilatzeko asmoz. 

5.1.  IKUSMENA 

Paretetan kartel deigarriak edo ezagutu behar dituzten elementuak (zenbakiak, 

hizkiak…) jartzen dira. Hezkuntza-espazioetan jartzen den edozein informaziok 

hausnarketa-gai izan behar du aldez aurretik. Irakaspen horiek haurraren beharrei 

erantzun behar die. Aintzat hartzeko faktoreak hauek dira: 

• Kolorea. Kolore-aukera gutxi eta oreka kromatikoa egon behar du. Lortu nahi den 

giroaren araberako koloreak aukeratu behar dira.  

• Antolaketa. Ikusmenezko informazioak koherentzia-irizpideak izan behar ditu. 

Modu ordenatuan azaldu behar dira ikusmenezko informazio horiek.  
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• Adierazgarritasuna. Informazioak adierazgarri behar du izan haurrarentzat. 

• Apaintzea/girotzea. Ikusmenezko informazioak girotzeko balio behar du eta ez 

espazioa apaintzeko.  

5.2. UKIMENA 

Ukipen-sentsazioek begiekin jaso ezin daitekeen informazioa helarazten dute 

garunera; azalaren bidezko sentsazioek gorputza non hasi eta non bukatzen den 

zehazten digute. Gorputzeko azalak zelula hartzaileak ditu, eta zelula horiek sentikorrak 

dira: presioak, tenperaturak eta minak, besteak beste, eragiten diete. Zelula gehienak hatz-

mamietan ditugunez, hobeto bereizten dugu hatzen bitartez beste gorputz atal baten 

bitartez baino.  

Hezkuntza-espazioak haurrari lagundu behar dio materialen ehunduraz jabetzen. 

Horretarako, ukimenari garrantzia emango zaio espazio horren diseinuan. Haur Hezkuntza 

manipulatzeko garaia izanik, eskaintzen diren elementuek eta materialek aberatsak izan 

beharko dute ehundurei dagokienez. 

        Ikerketa askok azaldu dute ukimenezko manipulazioaren eta esplorazioaren bidez 

ikasi duten haurrek ezagutza hobeak lortzen dituztela. Ezagutza horiek iraupen luzeko 

oroimenean gordetzen dira, esanguratsuagoak izaten baitira. Hezkuntza-espazioak, beraz, 

ukimenezko estimulu ugari eskaini behar ditu, betiere koherentzia, oreka eta edertasuna 

kontuan hartuta. 

• Ehunak. Ehun mota askorekin jolastea erraztu behar da. 

• Paretak. Eskoletako paretak askotariko materialez eginak egoten dira: adreiluz, 

hormigoiz, pinturaz… Batzuetan, arbelak, artelazkia eta panelak izaten dira. Ehundura-

hizkuntzaren arabera, elementu horien informazio sentsoriala ikertzea da gakoa: 

tenperatura, leuntasuna, laztasuna… 
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• Lurra. Hainbat material aukeratu daiteke: parketa, baldosa, alfonbrak…  

5.3. ENTZUMENA 

Hezkuntza-espazioetan jasotzen den informazio gehiena ikusmen eta entzumen 

bidez jasotakoa izan ohi da. Estimulazio horrek era askotako ondorioak izan ditzake; 

zenbait ikerketaren arabera, gehiegizko soinuak, adibidez, asaldura sortzen du haurraren 

arnasketan. Akustika egoki batek, berriz, eragin positiboak izaten ditu haurrarengan. 

Hortaz, soinua garrantzizko elementua da espazioen diseinuan, era bateko edo besteko 

giroa sortuz erabileraren arabera.  

Eraikinaren arkitektura-ezaugarriek baldintzatzen dute espazioek gerora izango 

duten sonoritatea. Hori dela eta, hauek kontuan hartu behar dira: 

• Isiltasuna eta soinua. Askotariko beharrak dituzten haurrak daude geletan; batzuek 

soinua bilatzen dute, eta beste batzuek, berriz, isiltasuna nahiago dute. Lasai egoteko, 

sosegurako eta isiltasunerako espazioak sotu behar dira.  

• Soinu-xurgatzea. Zenbait materialek soinua xurgatzen dute, artelazkia eta 

poliestirenoak, besteak beste. Akustika egokia duten espazioak diseina daitezke material 

horiek erabilita. Errezelak erabiltzeak espazio intimoak eta goxoak sortzen laguntzen du.  

• Hondoko musika ekidin. Musika elementu aberatsa da, emozioen igorle ahaltsua; 

nolanahi ere, musikak neurri egokia behar du hezkuntza-espazioetan. Hondoko musika 

jartzeak gehiegizko estimulazioa eragiten du, eta, askotan, taldearen erritmoa aztoratzen 

du. Musika momentu jakinetan erabil daiteke, erlaxatzeko edo atseden hartzeko, adibidez. 

Haur Hezkuntzan, kontzentratu behar denean ez da komeni musika erabiltzea, bi 

informazio sentsorial bereiztea ekintza korapilatsua izan baitaiteke haurrarentzat.  
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5.4. DASTAMENA 

Dastamen-aparatua ahoan dago. Dastamenaren garapena eta funtzionamendua 

usaimenari lotua dago. Haur jaioberriak zentzumen hori nahikoa garatua dauka, amaren 

sabelean dastamen-papilak lanean hasten baitira. Gozoa, gazia, garratza eta mingotsa 

bereizteko gai da, zapore gozoa izanik gustukoena.  

Hezkuntza-espazioetan komenigarria da dastamenerako aukerak eskaintzea, eta 

modurik egokiena zapore ezberdinetako elikagaiak eskaintzea da. Horretarako 

momenturik egokiena jateko garaia izaten da: elikagai freskoak eta naturalak eskaini eta 

zapore zein testura ezberdinetako jakiak dastatzeko esan. Zenbait jolas sinbolikok 

dastatzeak sortzen duen zirrara antzematen laguntzen dute. Jolas horietan, jangarriak 

diren jakiak eskaini behar zaizkio haurrari manipulatu eta dastatu ditzan, eta plastikozkoak, 

ahal den neurrian, ekidin.  

5.5. USAIMENA 

Usaimena zentzumenik hautemangarriena da, eta haurrak finak izaten dira inguruko 

usainak hautematen. 

Usaimen-sistema emozioak prozesatzeko sistemari lotua dago; horregatik, 

usainetatik oroitzapenak ekartzeko eta elkarrekin lotzeko gai izaten gara. 

Hezkuntza-espazioek usaimen-izaera jakina izaten dute, tokian tokiko usainek 

espazio bakoitza bakarra eginez. Hortaz, espazioen diseinuan usainak aintzat hartu behar 

dira. Materialen, pertsonen eta lurrinen arteko nahasketaren emaitza da usaina.  

Aromaterapiaren bidez giro lasaia sor daiteke, haurraren garapenerako eta 

ikaskuntza-prozesurako egokia baita. Aromaterapiak olio-esentziak erabiltzen ditu eta 

ondorio fisiologikoak eta psikologikoak izaten ditu gugan. Aromaterapia eraginkorra da 

haurrekin. Lurrin bakoitzak eragin jakin bat izaten du gizakiongan: izpilikuak erlaxatzen du, 
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mandarinak estresa eta antsietatea gutxitzen ditu, kamamila erromatarrak nerbio-sistema 

erlaxatzen du eta erromeroak burua alerta-egoeran jartzen du.  

Usainen hedapenerako, hainbat tresna erabil daiteke, erregailuak eta difusore 

elektrikoak, besteak bete. Hezkuntza-espazioan ahalik eta lurrin naturalenak erabili behar 

dira. 
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6. ESPAZIOEN ITXURA ETA EDERTASUNA 

6.1. APAINTZETIK GIROTZERA 

Hezkuntzako giro egoki batek haurraren benetako beharrak hartu behar ditu 

kontuan, eta, horretarako, honelakoei erreparatu: ezinegonei, interesei, mugimenduei, 

ekintzei, prozesu ebolutiboei, pentsaerei, elkarrizketei, harremanei, hazteari… Beraz, 

espazioa ezin da apaintze hutsean utzi; atsegina izateko eta lasaitasuna nagusitzeko girotu 

behar da.  

Hezkuntza-espazioa etxea da haurrarentzat; horregatik, etxean bezala sentitu behar 

du haurrak. 

Aurreko atalean aipatu bezala, hormak ikusmenezko estimuluz betetzea ez da 

egokia. Eduki askotako kartelak (zenbaki-segidak, alfabetoa, gelako arauak…) jartzea 

saihestu behar da, edo, bestela, haurrarentzat esanguratsu izateko moduan jarri. 

Beharrezkoa da hainbat espazio hutsik egotea, etxean egingo genukeen moduan.  

Korridoreak eta sarrera aldeak elkar topatzeko tokiak izaten dira, eta, gehienetan, 

gutxi erabiltzen dira. Espazio horiek harrera-lekuak direnez, komeni da itxaroteko altzari 

eta objektuak –banku bat, aulkiak, lurreko kuxinak– eta hainbat motatako informazioa 

egotea: ikastetxea definitzen duten hezkuntza-printzipioak,  ikastetxean egindako 

esanguratsua den zerbaiten irudi bidezko dokumentazioa, harrerarako jolas-

proposamenak, iragarki taulak eta abar.  

Espazioak janzteko zeregin horretan, artea dugu, askotan, ahazten dugun 

elementua. Zergatik ez artelanez jantzi eskola-espazioa etxean bezala? Artea 

proposamenez betea dago, benetako altxorra da eta, Loris Malaguzzik aipatzen zuen 

moduan, harridurarako eta sedukziorako elementu da. Ohikoa izaten da haurrei marrazki-

eredu eta irudi eskasak eta topikoz josiak eskaintzea. Hori horrela, eskoletan edertasuna 

sustatze aldera, hona zenbait proposamen:  
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• Estereotipo-irudien erabilpena ekidin. Haurtzaroaren irudia txikiagotzen eta 

pobretzen duten ereduak saihestu.  

• Ez eskaini kopiatzeko eredurik. 

• Irudi-aukera ugari eta askotarikoak eskaini; artea, argazkigintza eta naturaren 

behaketa lehenetsi. 

• Era askotako adierazpenak eskaini. Collageak, fotomuntaiak, itzalak, ohiko 

objektuen beste perspektiba batzuk, bestelako pentsaera eragingo duten irudiak eta abar.  

• Materialen kalitatea zaindu. Iragarki-taularen eta begi-bistan dutenaren 

txukuntasuna, koloreen arteko oreka, espazio hutsen eta beteen arteko oreka…, betiere 

objektu eta altzarien estetikan edertasuna bilatuta.  

• Pilatutako materiala ezkutatu. Desordena eta gehiegizko estimulu bisualak ekidin. 

• Ezohiko irudiak bilatu. Arreta erakartzen eta harrituta uzten duten irudiak erabili.  

6.2. ITXURA ETA EDERTASUNA ESKOLAN 

Haurraren estetika-kontzientzia ingurunearen pertzepzio sentsorialari lotua dago. 

Haurra zentzumenen bidez ateratzen da kanpora, eta zentzumenek munduari buruzko 

informazioa ekartzen die. Hori horrela, estetika-kontzientziaren garapena ez da kanpotik 

etortzen. Estetika-kontzientzia materialen, ekintzen, egoeren eta abarren aukeraketaren 

araberako eraikuntza da. Estetika ez da itxura kontu hutsa, sakoneko hausnarketa baten 

ondorio baizik. Francesco Tonuccik dioen moduan, eskolak ingurune aberatsa izan behar 

du, eta espazioak geure etxeak apaintzeko erabiltzen ditugun irizpide eta estimu 

berberarekin jantzi behar ditugu. Erosoago sentitzen gara gure etxea polita dela iritzita, 

atseginagoa izaten baita beti ingurune goxoan lan egitea.  

Espazioen estetikak lau faktore hauek biltzen ditu: 
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• Materialen eta espazioen ordena. Espazioaren ordenak ordena buruan eta patxada 

pentsamenduan dakartza. Haurrak material bakoitza non dagoen baldin badaki, lasaiago 

egongo da. Ordenak, orekak eta harmoniak laguntzen dute haurra espazio horretan 

sartzen. Haurrek nahiz helduek berrezarri dezakete ordena behar denean; kutxetan etiketa 

edo irudiak (errealak eta ez estereotipatuak), adibidez, erabili daitezke kutxetan. Ordenak 

eskolako bizitza erraztu behar du, gehiegizko ordena kaltegarria izaki; erabilgarritasuna 

eta erraztasuna bilatu behar dira. Ordenak baldintza aldakorrak izan beharko ditu behar 

berrietara egokitzeko modukoa izan, haurrak etengabe aldatzen ari baitira. Ordenak 

estetika, batetik, eta harmoniaren garapena, bestetik, bermatu behar ditu; sailkatzeak, 

antolatzeak eta taldekatzeak ordena ekartzen dute. 

• Malgutasuna. Altzarien kokapen eta materialen antolaketa malguak pentsamendu 

dibergentea eta sortzailea izaten laguntzen dute.  

• Autonomia. Haur Hezkuntzako hezitzaileek hezkuntza-printzipio garrantzitsutzat 

jotzen dute autonomia. Autonomia haurtzaroan hasi eta bizitza guztian zehar luzatzen da. 

Eskolako espazioak ekintza autonomoak ahalbidetu behar ditu; horretarako, haurrarengan 

konfiantza izan behar da eta haurrari denbora eskaini. Helburuak lortzeko presarik ez da 

izan behar; hau da, autonomiak badu errezeta: su motelean egiten da. Espazioak haurra 

gero eta autonomoagoa egiten lagundu behar du. Jolaserako eta aurkikuntzarako haurrak 

behar dituen materialak lortzeko helduaren beharrik ez izatea da gakoa. Materialek begi-

bistan, eskura, egon behar dute eta aldian behin berritu behar dira. Ez da komeni 

materialik pilatzea. Materiala garraiatzeko erretiluak edo kaxak erabili behar dira. 

Materialak, ahal dela, aurrealdetik jarriko dira erakusgarri; horrela, haurrek jakin ahal 

izango dute zer hartu. Ontziak ongi sailkatu behar dira, helduaren beharrik gabe jaso ahal 

izan ditzaten.  

• Askotariko materialak. Pentsatzea eta askotariko jarduerak sustatzen dituzten 

materialak eskaini behar dira, betiere neurrian. Material itxien ordez –erabilera 
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bakarrekoak–, material irekiak –erabilera eta aukera askotarikoak– aurkeztu behar dira. 

Hauek dira material irekiak: buztina, eraikuntzarako blokeak, botoiak, egur puxkak, harriak, 

maskorrak, haziak, kaxak, ura… Material itxiak, berriz, honako hauek: puzzleak, siluetak, 

partxisa… Komeni da material irekien erabilera lehenestea, pentsamendu sortzailea 

bultzatzen baitute material horiek. Kaxak, adibidez, komunikaziorako, arrazoiketarako eta 

adimenerako ezinbesteko material irekiak dira, mota eta neurri batekoak nahiz bestekoak 

izan. Kaxak norberak nahi duen hori egiteko balio du: sokarekin lotu eta herrestan 

eramateko, sartu-atera egiteko bertan, leihoak eta ateak irekitzeko, objektuak sartzeko eta 

ateratzeko, altxorrak gordetzeko, argia gordetzeko, buruhandiak egiteko….   

Materiala toki askotan lor daitekeen arren, gertuko materialek funtsezko garrantzia 

dute. Haurrak zerbait ezaguna edo etxeko objektu bat ikusten duenean eskolan, lotura 

afektiboak ezartzen ditu etxearekin, segurtasuna eta euskarri afektiboak sendotuz. Eskolak 

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza baldin baditu, bi etapen artean zubiak eraiki 

daitezke; haur nagusiek, adibidez, hainbat material sor dezakete txikientzat. Horiek 

horrela, etapa arteko ohiko mugak hautsi ahal izango ditugu. Eskola-komunitatea osatzen 

duten kide guztiek izan beharko lukete materialak bilatu, sortu nahiz egiteko aukera.  

Material irekiek, esan bezala, pentsamendu sortzailea bultzatzen dute, erabilera asko 

baitute. Horietako batzuk hauek ditugu: material naturalak –maskorrak, harriak, hostoak, 

makilak, pinaburuak, haziak, lumak…–, etxeko materialak –altzariak, alfonbrak, oihalak, 

jantziak, kaxak, ontziak, kuxinak…–, gertuko saltokietako materialak –frutategiko kaxak, 

kartoiak, zakuak…–, oihal dendetakoak –oihalkiak, harilak, kremailerak, botoiak, 

katalogoak…–, paper margotuak, eraikuntzako materialak –egur zatiak, torlojuak, kableak, 

sokak, alanbreak…– eta eskolak edo familiek sortutako materialak –argi-mahaiak, ispilu-

kaxak, panpinen etxetxoak, jolas manipulatiboak…–.  

Espazioa antolatzeko hauek hartu beharko ditugu kontuan:  
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• Zenbat eta gutxiago, orduan eta hobe. Kalitatea bilatu behar da eta saihestu 

gehiegikeriak. Haurrek behar dutena eskaini behar da soilik, espazioa bete gabe. Gehiegi 

betetzeak gehiegizko estimulazioa dakar, behar duten horretan zentratzea eragotziz. 

Lauzpabost kotxe dituen saski bat edukitzea egokiagoa da hogeita bost dituena baino. 

Kontu handiz aukeratu behar da materiala, eta, ondoren, jolasaren garapenaren eta 

haurren interesen arabera aldatu.  

• Loturak eta mugak. Espazio bakoitzak ondokoarekin lotura izango du, denak bat 

osatzen baitu. Horrek ez du esan nahi espazioen artean muga argirik jarri behar ez denik; 

elementu txikiak eta xumeak aski izan daitezke mikroespazio bakoitzak toki eta presentzia 

zehatza duela adierazteko. Mugatze horietarako errezelak, alfonbrak, landareak eta 

altzariak erabiliko dira.  

• Aurkezpena. Espazioek berezko nortasuna dute, hau da, taldearen araberako 

ezaugarriak izaten dituzte. Ezinbestekoa da taldearen eta espazioaren arteko lotura egiten 

duten ezaugarrien aurkezpena egitea; horretarako, taldearen ezaugarri esanguratsuenak 

biltzen dituen erakusmahai bat erabil daiteke. Espazio bakoitzeko berezitasunak 

adierazten dituzten iragarki-taulak ere egokiak izaten dira.  

• Kontaketa. Espazio bakoitzean izaten den prozesuaren berri eman daiteke 

dokumentazio bidez. Toki horretako ekintzak eta pentsamenduak denboran eta espazioan 

gertatzen direnez, nortasun jakin bat emango diogu espazio horri.  

• Arnasbidea eta gardentasuna. Espazioek arnasa hartu behar dute. Espazioa 

diseinatzean, jolasean ibiliko den haur-kopurua kontuan izan behar da. Diseinuak 

mugimendu askea eta oztoporik gabea ahalbidetu behar du. Mugimendu askea 

mikroespazioen arteko elementu-aukeraketa egokiari esker lortzen da; hala nola 

sakonerarik gabeko altzariei esker, tulezko errezelei esker zein altzari baxuei esker. 

• Naturaren lau elementuen presentzia. Lau elementuek naturarekin  lotzen gaituzte, 

eta kanpokoa barnera sartzen laguntzen digute. Honelakoak erabil ditzakegu: ura –iturri 
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txikiren bat, urez betetako ontziak–, sua –argiak eta itzalak, kandelak, feng shui bola–, 

airea –sabaitik edo ateetatik zintzilikatutako mugikorrak– eta lurra –landareak, basoetako 

eta zelaietako lurrez betetako ontziak, adarrak, pinaburuak, harritxoak–.  
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7. ESPAZIOAK ETA MIKROESPAZIOAK 

Espazioaren eraldaketak pentsaeraren, jarreraren eta gauzak egiteko modu jakin 

baten aldaketa eskatzen du. Haurren espazioak antolatzeko, aipatu dugun bezala, 

beharrezkoak dira hausnarketa eta aldaketa. Espazioa haurrarentzat zer garrantzitsua den 

konturatzea da gakoa.  

Ikasgiroa aldez aurretik prestatutako espazio fisikoa da, eta ikasgiro horrek 

esplorazioa eta ikerkuntza autonomoa bultzatu behar ditu.  

Espazioa paretek, sabaiak eta hormek mugatzen duten leku fisikoa da, eta, hor,  

ekintzak, haurrak eta helduak nahasten dira. Hezkuntza-espazio horietan, ekintza-leku 

berriak azaltzen dira, mikroespazioak edo proposamenguneak deituak. Mikroespazioetan 

haurra askatasunez mugitzen da, eta haur bakoitzak aukeratu beharko du garapen-aldiari 

egokitzen zaion ekintzaren bat.  

Mikroespazio horietan, haurrak gertuko errealitatetik eraikitzen dituzte ikaskuntza 

berriak, hau da, ingurunea arakatzetik, esperimentatzetik, interpretatzetik eta arrazoitzetik. 

Mikroespazio horiek haurren behar eta interesetatik abiatuta sortzen dira. Behar eta 

interes horiek heldu bidelagunak behatuko ditu; horretarako, helduak haurraren ondoan 

egon behar du. Helduak haurraren ekintzak behatu behar ditu,  sekula ez epaitu; helduak 

interesa azalduko du, baina ez du ekintza zuzendu edo antolatu behar. Haurraren 

ekintzaren ispilu izan beharko du helduak, eta ez du ekintzaren edo jolasaren bukaera 

ezagutu behar. Helduak espazioa antolatuko du haurraren interesen arabera, eta 

haurraren benetako beharrei erantzuteko proposamenak egingo ditu.  

Mikroespazioak zertan diren azaldu aurretik, haurtzaroaren behar nagusi eta 

garrantzitsuena jolasa dela nabarmendu behar dugu. Hezkuntza-espazioak, beraz, 

jolaserako prestatua egon beharko du.  
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7.1. ERLAZIORAKO ESPAZIOAK 

Gizakiaren garapenean izan/ez izan edo agertu/desagertu jolasa funtsezko ekintza 

da. Horregatik merezi du behar duen garrantzia ematea. Jolas hori oso txikitatik azaltzen 

da haurraren garapenean. Amak edo helduak laugarren eta seigarren hilabete inguruan 

presentzia-absentzia jolasa egingo du: begiak estaliko ditu eta haurraren ezinegona 

sorraraziko du bere aurpegia ikusten uzten ez dionean. Heldua agertzen denean, berriz 

ere, haurra poztu egingo da. Ondoren, helduak begiak estaliko dizkio haurrari, eta, haurra 

gai denean, bereak estaliko ditu eta agertu/desagertu jolasari ekingo dio. 

Agertu/desagertu jolasa izan/ez izanen sinonimo da, helduaren galerak sortzen duen 

larritasunaren aurrean eraikitzen den segurtasunaren hastapena.  

Haurrak isil-gordeka jolastuko dira; hartara, gozatuko dute beren bila ari direnean.  

“Desagertzea” norberaren galerari lotua dago.  Haurrarentzat desagertzeak ez izatea esan 

nahi du: “begiak estaltzen baditut, ez naiz existitzen”; “ikusten ez banaute, ez naiz 

existitzen”. Hori horrela, haurra bere gorputzean galtzen da, pentsamenduetan, 

ekintzetan. Helduak topatzen duenean, haurrak bere burua aurkitzen du berriz, izatera, 

mundura bueltatzen da.  

Desagertzea atsegina suerta daiteke, baina larritasuna ere sor dezake. Ez izateak 

sortzen duen egonezinak jolasa zirraragarri egiten du.  

Aipatutakoa aintzat hartuta, haurrari desagertzeko espazioak eskaintzeak norberaren 

eta besteen izatearekin jolasteko aukera emango dio, eta, horrela, izaera eta bere buruari 

buruzko irudia eraikitzen lagunduko dio.  

Haurrak desagertzeko espazioak bilatuko ditu berdinen artean topatzeko, nork bere 

burua topatzeko edota helduaren begiradatik desagertzeko. Ohikoa da, heldua bat-

batean haur talde batengana gerturatzen denean, haurraren elkarrizketa edo jolasa 

etetea, eta nolabaiteko deserosotasuna sentitzea helduaren begiradapean.   
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Agertzeko eta desagertzeko behar hori asetze aldera, elementu asko sor daitezke 

espazio horretan; horietako batzuk intimitaterako txokoak dira, haurra babestua eta bildua 

senti dadin. Intimitaterako espazioak honako hauek izan daitezke: etxetxo txikiak, gelako 

izkina batean altzariekin sortutako txokoa, oihalarekin estalitako gunea, alfonbra eta kuxin 

erosoekin antolatutako toki goxo eta erosoa… 

 7.2. JOLAS SINBOLIKORAKO ESPAZIOAK 

Behin baino gehiagotan aipatu bezala, jolasa ezinbesteko ekintza da haurrarentzat. 

Jolasaren bidez, haurrak inguruko estimuluak jaso, trebetasunak garatu eta munduaren 

irudia eraikitzen du. Jolas sinbolikoa bereziki garrantzitsua da bizitza errealeko egoerak 

imitatzeko aukera ematen baitio haurrari. Egoera errealetik irudimenera salto egitea 

ahalbidetzen dion ekintza da jolas sinbolikoa. 

Jolas sinbolikoaren bidez, haurrak inguruko eginkizunak eta egoerak imitatzen ditu: 

“izango banintz bezala” jolasten aritzen da. Ekintza horrek hizkuntza zabaltzeko aukera 

ematen dio, enpatia garatzeko eta, batez ere, buru-irudiak finkatzeko aukera. Gaitasun 

kognitiboak garatuko ditu, errealitatearekin jolas eginez eta beste rol batzuk hartuz.  

Jolas sinbolikoa 18-24 hilabete artean hasten da, betiere haurraren heldutasun 

psikologikoaren arabera. Haurra sortzeko eta buru-irudiekin lan egiteko gai denean hasten 

da jolas sinbolikoa. Hasiera batean, eguneroko errutinekin erlazionatzen da jolas 

sinbolikoa (lotara joan, jateko garaia…) eta, geroago, haurra rola aldatzeko gai denean, 

garapenaren muga zeharkatu, eta bestearen lekuan jartzeko gai izango da. 2-3 urte 

bitartean, haurraren begirada egozentrikoa izaten da oraindik, eta bakarrik jolas egitea 

nahiago izaten du. Haurrak, poliki-poliki, hizkuntza, adierazteko gaitasuna eta irudimena 

garatzen dituen heinean, egoera konplexuagoak birsortzen ditu eta gainerako haurrekin 

nahi izaten du jolastu. Jolas sinbolikoa taldekakoa denean –3-4 urte inguruan–, rolak 

banatzen dituzte eta haur bakoitza pertsonaia jakin bat izaten da (ama, aita, seme 
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nagusia, alaba txikia, medikua, saltzailea…). Haurrak rol horiek aldatu eta transformatu 

egingo ditu bere beharren arabera.  

4-6 urte inguruan, egoera ludikoak zabaldu egiten dira. Haurraren pentsamendua 

eta jolasa gero eta konplexuagoak izaten dira, eta jolas berean sartzen ditu ekintza 

sinboliko askoren arteko konbinazioak. Rol jolasak hobetzen eta aberasten joango dira 

haurraren garapenak aurrera egiten duen heinean.  

Espazio horretan, haurrak bere bizipenak antzezten ditu jolasaren bidez; hori 

horrela, haurrak estrategiak bilatzen ditu helduaren mundua ulertzeko. Bidelagunaren 

zeregina da espazioa material egokiz hornitzea; eguneroko bizitzan erabiltzen diren 

materialez edo antzekoenez hornitzea gomendatzen da, betiere pentsamendu sortzaileari 

bide ematen diotenak (plastikozko janaritxoek, adibidez, ez dute irudimena ahalbidetzen). 

Jolas sinbolikoa ez da soilik etxe-txokoaren edo supermerkatuaren mikroespazioan 

gertatzen.  Beraz, ez dugu horretara mugatu behar jolas sinbolikoa; ohikoa da ikustea, 

esate baterako, haurra eraikuntza-bloke bat hartzen eta auto bihurtzen.  

Haurrak espazioan aurkitzen dituen materialekin jolasa sortzea da egokiena. Modu 

horretan, ez da jolas sinbolikorako espazio landurik behar –etxeak, supermerkatuak, 

anbulatorioak, ile-apaindegiak, lantegi mekanikoak…–; material mota desberdinak eskura 

izanez gero, haurrak berak eraikiko du une horretan nahi duen jolas sinbolikorako 

espazioa.  

Jolas sinbolikorako beharra asetzeko elementu asko daude. Sukaldeko eta panpinen 

jolasez gain, irudimenari bide emanez gero, nahi adina sor daiteke. Horretarako, komeni 

da, espazioa kontuan hartuta, jolas sinbolikoa bultzatzen duten objektuz beteriko saskiak 

jartzea: mediku-materiala, ile-apaindegirako materiala, sukaldeko ontzitxoak, erremintak… 

Horrela,  haurrak irudimena garatzen du eta jolaserako espazio propioak sortzen ditu.  
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Pentsamendu dibergentea ahalbidetzeko materialek ahalik eta errealenak eta irekiak 

izan behar dute. Elementu estereotipatuak eta plastikozkoak, ahal den neurrian, ekidin 

behar dira. Miniaturazko elementuak ere komeni da eskaintzea, mundu txikien jolasa 

gauzatzen lagunduko baitute. 

7.3. ERAIKUNTZARAKO ESPAZIOAK 

Haurrak eraikuntzak egitea atsegin du, era batera edo bestera, eraikuntza-jolasak 

gustagarriak zaizkio haurrari. Eraikuntza-jolas libreak ez du jolasa mugatzen; haurrari 

uzten dio ingurua bere erara manipulatzen –eraikuntza handiak nahiz txikiak sortuz, jolas 

sinbolikoan txertatuz…– eta irudimena pizten du.  Eraikuntza-jolasak poztasun eta lorpen 

sentsazioa handia ematen dio haurrari, autokonfiantza eta autonomia bultzatzen baititu.  

Eraikitzen jolasteak trebetasun motorrak, espazialak, eta psikomotrizitate fina 

garatzen laguntzen du, baita begi-eskuen koordinazioa ere, irakurketa-idazketaren 

oinarriak zeharka jorratuz.  

Ikerketa asko egin dira eraikuntza-jolasen inguruan. Ikerketa horiek argi utzi dute 

materialak, edozein izanda ere, modu sortzailean pentsatzen, asmatzen eta arazoak 

ebazten laguntzen diola haurrari. Horrez gain, materialen ezaugarriak (neurriak, simetria, 

oreka…) ezagutzen ditu, bai erabilera modu asko ere.  

Eraikuntza-jolasak gaitasun matematikoak ez ezik, hizkuntza-gaitasunak eta gaitasun 

sozialak eta emozionalak ere garatzen laguntzen du, eta horrela jolas kooperatiboa 

bultzatzen du.  

Eraikuntza-jolasak haurraren adinaren araberako bilakaera du. Txikienek materialak 

zentzumenen bidez ikertuz gozatzen dute. Hori horrela, material naturalak, egurra edo 

artelazkia bezalakoak, eskaintzea komeni da.  
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2 urtetik aurrera, haurra pentsamenduak antolatzen hasten da, materialak 

lekualdatzen ditu eta maila horizontalean egindako eraikuntza handiekin gozatzen hasten 

da. 

3 urterekin, gero eta pieza gehiago pilatzeko gai da, eta zubiak eraikitzen hasten da. 

4 urterekin, eraikuntza-egitura osatuagoa pareta bat zerbaiten inguruan, esaterako 

eraikitzeko gai izaten da.  

5 eta 6 urterekin, haurra gai izaten da mekanismo eta zirkuitu konplexuagoak 

sortzeko, esaterako, simetriadun eraikuntzak zein eredu baten errepresentazioa (zezen-

plaza, autoentzako zirkuitua, solairu askotako etxea…).  

Eraikuntza-jolasa ikaskuntza prozesuarekin erlazionatuta dago. Hutsegitea 

prozesuaren eta eraikitzearen parte da; eraikuntzekin jolasteko, haurrak frustrazioa 

onartzen ikasi behar du. 

Askotan, txikienekin batez ere, eraiki/desegin ekintza gertatzen da; ekintza hori 

norberarekin eta norberaren irudiarekin estuki lotua dago. Haurra gaizki sentitzen da 

berak egindako eraikuntza besteren batek botatzen badu, haurrak eraikuntza hori bere 

buruarekin lotzen baitu. Jolas horien bitartez, iraunkortasuna lantzen da.  

Eraikuntza-jolasak norberaren ongizatea ekartzen du. Eraikuntzen bitartez nork bere 

mugak proiektatzen ditu; bertikalean gora eta gora doazen eraikuntzak egiten dituenean, 

haurra handitzen ari dela konturatzen da.  

Eraikuntza-prozesu horretan, haurraren prozesuak du lehentasuna eta ez emaitzak; 

prozesuak esanahia du, landua da eta haurraren nahitaezko beharrei erantzuna ematen 

die. Bidelagunaren egitekoa da, hortaz, adi egotea eta prozesuaren sekuentzia osoa 

behatzea.  

Eraikuntza-espazioan balioak ere lantzen dira, hala nola besteak egindako 

eraikuntzak errespetatzea, itxaroten jakitea eta bere burua kontrolatzea.  
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Espazio horretan kaosa ohikoa da, eraikuntza oro suntsiketatik sortzen da eta 

suntsiketatik eraikuntza; eraikuntza-prozesuak suntsiketaren onarpena dakar. Helduak, 

beraz, kaosa jasateko gai izan behar du.  

Eraikuntza-espazioak matematika-lengoaiarekin zerikusi handia du. Lengoaia horri 

pieza txiki solteak, irudi txikiak zein material naturalak erantsiz gero, bestelako jolas motak 

sortzen dira, jolas sinbolikoa edo manipulazio-jolasak, esate baterako. 

Haurraren eraiki/desegin beharrak –batari zein besteari erantzutea komeni da– 

asetze aldera, askotariko elementuak egon behar dute espazio horretan. Haur txikienen 

kasuan, kaotikoa suerta daitekeen jolasa azaltzen da maiz: materialez beteak dauden 

kaxak hustea, materialak lurrera botatzea, zapaltzea… Ekintza horien atzean, ordea, 

haurrak beharrezko dituen arrazoi ebolutiboak daude; besteak beste, aurkakoekin 

jolasteko beharra (bete/hustu, barruan/kanpoan, kaosa/ordena…). Haurra txikia denean, 

espazioa jolas heuristikoari dagozkion elementuez hornitzea komeni da: era askotako 

ontziak, egituratu gabeko materiala (kateak, egurrezko aroak, arropa-pintzak, tapoiak…). 

Haurrak, poliki-poliki, kaosa edo anabasa ordenatuko du eta eraikitzen hasiko da 

(tapoiekin ilara sortuz, aroekin dorre bat eraikiz…).  

Eraikuntza-espazioan era askotako materiala jar daiteke: eraikuntza-blokeak, material 

birziklagarria (kaxak, komuneko tutuak, botilak…), pieza solteak, material naturalak… 

Material horiek guztiak irekiak zein egituratu gabeak izango dira eta haurren irudimena, 

esperimentazioa eta sormena bultzatuko dute. Material horietako batzuk hauek dira: 

Waldorf pedagogian oinarritutako egurrezko blokeak, artelazkizko bloke naturalak,  

Grimm´s-en materialak (egurrezko ostadarra, koloretako eraikuntza-blokeak edo 

mandalak),  ibilbideak sortzeko eraikuntza-piezak, bloke sentsorialak… 

Material bat zein beste bat izan, haurra izango da bere jolasaren gidari, zer eta nola 

egin erabakiko duena.  
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Sorkuntzek, eraikuntzek eta desegiteek merezi duten lekua izan behar dute. 

Horretarako, hainbat plataforma jar daiteke bertan jarduteko: hankak moztuak dituzten 

mahaiak, armairu irauliak… Plataforma horiek iraunkortasuna emango diete eraikuntzei eta 

espazioa txukun mantentzen lagunduko dute.  

7.4. MUGIMENDURAKO ETA ATSEDENERAKO ESPAZIOAK 

Nahitaezkoa da haurraren mugitzeko (ekintza) eta geldi egoteko (atsedena) 

beharrak aseko dituen espazioa eskaintzea Haur Hezkuntzako geletan. Gure gorputza, 

barneko organoak, batez ere–, etengabeko mugimenduan dago. Haurra geldirik 

edukitzea ezinezkoa da; hala balitz, haurraren benetako beharrak ez genituzke aintzat 

hartuko.  

Haurra psikomotrizitate aldetik autonomoagoa izaten hasten denean, motrizitate-

jolasak egin behar dira. Jolas horien bitartez, objektuen iraunkortasuna lantzen da; 

atxikimendu-irudia aurrez aurre ez dagoenean, hura sinbolikoki gogoratzeko gaitasuna, 

alegia. Bestela esanda, irudiak fisikoki existitzen jarraitzen duela ulertzeko gai dira umeak, 

nahiz eta begi-bistan ez duten. Objektuaren iraunkortasuna barneratutakoan, umeak gai 

dira, denbora-tarte laburretan, atxikimendu-iruditik aldentzeko.  

Haurraren lehen hiru urteetan, jolas ludiko askok begi-eskuen koordinazioa lortzen 

lagunduko dute, baita muskuluen kontrol zehatzagoa lortzen ere. Haurrak begi-esku 

koordinazioan abilezia lortzen duen heinean, bete/hustu, elkartu/banatu, atera/sartu… 

ekintzak egingo ditu, besteak beste. 

Motrizitate-jolasak lagungarri dira haurraren garapen psikomotorrerako. Jolas horien 

artean, aipagarrienak hauek dira: oreka-jolasak, pilota-jolasak, korrika-jolasak, objektuak 

ostikoz jotzeko jolasak, itzulipurdika aritzea… Behin eta berriz errepikatuta, gero eta 

hobeto ibiliko da haurra, bai koordinazioan, bai orekan ere.  
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Haurrak behar duen garapena lortzen duenean, motrizitate-jolasak taldeko jolas 

bihurtuko dira: jolas arautuak pilotekin, oreka-jolasak, borroka- eta akrobazia-jolasak eta 

abar. 

Ekintzarako eta atsedenerako espazioak gorputz-adierazpen asko ahalbidetzen ditu: 

psikomotrizitatea, dantza, gorputz-adierazpena, jolas dramatikoa… Adierazpen horietan, 

gorputza da tresna nagusia. Gorputza da haurrak munduarekin komunikatzeko duen 

lehen bitartekoa; gorputz-mugimenduaren bidez, bere burua eta mundua ezagutuko ditu. 

Haurrak gozatu egiten du gorputzak eskaintzen dizkion aukerak ezagutzen, sentitzen, 

probatzen, materialekin esperimentatzen, pertsonaiak eta ekintzak imitatzen. Hori guztia 

egiten du inguruan dituen haurrekin, interes berdinak eta desberdinak dituztenekin, 

entzunez, trukatuz eta elkar errespetatuz.  

Haurraren adinaren arabera, beraz, era bateko edo besteko motrizitate-espazioa 

eskaintzea komeni da. Aberasgarria da gorputz-adierazpena libreki lantzeko motrizitate-

gune bat sortzea, zer daukagun kontuan hartuta. Haurraren motrizitate-beharrak ikusita, 

espazioak ekintzarako eta atsedenerako zer behar duen jakingo dugu.  

7.5. IKERKETARAKO ESPAZIOAK 

Haurrak ikertzeko, ukitzeko, esperimentatzeko, testura desberdinak eta material 

naturalak sentitzeko beharra du. Haurraren ikaskuntza esanguratsuenak zentzumenen 

bidez jasoak izaten dira; horregatik, zenbat eta manipulatzeko eta esperimentatzeko 

aukera gehiago izan, orduan eta hobeto haurrarentzat.  

Haurrak materialen ezaugarriak eta aukerak jolasaren bidez ezagutuko ditu. Jolasak 

eboluzionatuko du haurraren garapenarekin batera. Esperimentatzeko eta ikertzeko 

espazioak haurraren beharrak asebete behar ditu: sentitzeko, ukitzeko, usaintzeko, 

dastatzeko, esperimentatzeko, arakatzeko, manipulatzeko, hipotesiak formulatzeko, 

konparatzeko, sailkatzeko eta nahasteko beharrak, hain zuzen ere. Azken finean, haurrak 

pentsamendua antolatuko du eta ikertzen ari den guztia ordenatuko du.  
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Haurrak ingurua ezagutzeko irrika izaten du; inguruko elementuekin harremanetan 

denean gozamen-sentsazioa izaten du. Jakin-minak hartu du haurra, eta, horregatik, 

galdetzen du askotan “zergatik”.  

Haurrari ingurua interpretatzen, manipulatzen, ikertzen lagunduko dion espazio bat 

eskaintzea da xedea. Manipulazio librearen bidez, lehenik, eta, helduak eraginda, ondoren, 

ekintza asko egiten ditu haurrak. Galderak egiten ditu, betiere sakontzeko eta ezagutzak 

zabaltzeko helburuarekin; behin eta berriz behatzen du zer gertatzen den, azalpenak 

bilatzeko edo ideiak egiaztatzeko asmotan. 

Ikerketarako espazioan elementu asko egoten dira, baina helburu bera izaten dute: 

esperimentatzea. Horretarako, esperimentazio-erretiluak egokiak dira, material 

desberdinekin aurkeztuta, hala nola harea, ura, harriak, lurra… Hainbat ontzi egotea ere 

egokia da –koilarak, inbutuak, tutuak…–, hustu-bete jolasak egiteko. Urarekin 

esperimentatzeko materialen artean, flotatzen dutenak zein flotatzen ez dutenak ditugu: 

esponjak, gai disolbagarriak, artelazkia eta abar.  

Elementu naturalek –landareek, intsektuek, haziek…– ikerketarako aukera asko 

eskaintzen dizkiote haurrari.  Elementu natural horiek ikertzeko hainbat tresna dugu: 

mikroskopioak, lupak, ontzi gardenak… 

Komeni da materialen pisua, neurria eta bestelako ezaugarriak ikertzeko elementuak 

egotea, hala nola balantzak, neurgailuak eta imanak.  

Ikerketarako espazioan era askotako ispiluak izaten dira. Ispiluek jolasteko aukera 

asko eskaintzen dute, bai paretetan jarritako ispiluek –gorputzaren ikuspuntu berria–, bai 

mahai-ispiluek –eraikuntzak egiteko eta objektu desberdinekin jolasteko–. Izan ere, 

errealitatea ikuspuntu askotatik ikusteaz gain, errealitatea bikoiztu egiten da eraikitzen ari 

garen heinean–.  
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Argia ere baliabide aberatsa dugu. Argi-itzalek sortzen duten magiak haurraren 

interesa pizten du. Interes horri etekina ateratzeko egokiak hauek dira: argi-mahaiak, 

kristaletako argi- eta kolore- jolasak, itzalen antzerki eta jolasak, proiektoreak… 

Argi-mahaiak tresna interesgarriak eta baliotsuak dira ikasleentzat. Jolaserako 

baliabide ezin hobea da eta batez ere esperimentaziorako bidea zabaltzen du. Horrez 

gain, ikaskuntza esperientzia dibertigarri eta berezi bihurtzen du, eta material zein forma 

desberdinak erabiltzeko aukera ematen du. Kristaletako argi- eta kolore-jolasa egiteko, 

kristaletan zelofan zatiak jarri, eta koloratzailez betetako ur poltsak zintzilikatuko dira; 

horrela,  kanpoko argiak koloretako erreflexuak egingo ditu. Itzalen antzerkian eta 

jolasean, oihal baten atzeko argiak itzalen antzerkia edo silueta bidezko kontakizuna 

egiteko balio du. Argiarekin jolas egiteko badira modu asko: proiektoreekin, xaboi 

burbuilekin nahiz itzalekin egun eguzkitsu batean…  

7.6. ARTE-ADIERAZPENERAKO ESPAZIOA 

Adierazpenerako prestatutako espazioetan, materialek eskaintzen duten sortzeko 

aukera da ekintza nagusia.  

Espazio horietan, era askotako materialak daude eta hezkuntza- zein arte-

proposamenak egitea da xede.  

Maiz nahasten dira espazio horiek plastika-txokoekin: batak ez du zerikusirik 

bestearekin. Espazio horiek adierazpen plastikotik harago doaz, eta adierazpen modu 

asko hartzen dituzte bere baitan: dantza-adierazpena, argazkigintza, antzerkia… Espazio 

horien helburua komunikazioari bultzada ematea eta zenbait adierazpide garatzea da. 

Hala eta guztiz ere, adierazpen plastikoa izaten da ohikoena; adierazpen mota horri 

toki zabala eman behar zaio eskolan, noski.   

Haurrak materialak manipulatzeko, ikertzeko eta ezagutzeko aukera du. Espazio 

horrek hainbat gaitasun ekarriko dio haurrari: esku-trebetasuna eta abilezia erakustea, 
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espazio grafikoa kontrolatzea, teknikak esperimentatzea eta erabiltzea –pintura, 

modelaketa, mozketa, collagea, zulaketa, urraketa…–. Adierazpen plastikoaren bidez, 

haurrak bere ideiak, ekintzak eta sentimenduak adierazteko aukera izan behar du. 

Hori guztia gauzatze aldera, askatasunez adierazteko aukera emango dioten 

askotariko materialak eskaini behar  zaizkio haurrari, aldez aurretik aukeratuak, egokiak eta 

motibagarriak.  

Arno Stern pedagogoak zioen moduan, haurrari marrazketarako espazio egokia 

emanez gero eta libre eta agindurik gabe utziz gero, haurrak marraztu egiten du, libreki 

marraztu ere. Gaitasun horiek gizakiaren beharrak dira, eta arte-adierazpenaren espazioan 

azaleratu egingo dira.  

Haurraren sormen-lana errespetatzeko, oinarrizko printzipioa da sortutako 

marrazkiaren inguruan helduak baloraziorik ez egitea; zer egin duen galdetzea ere 

saihestu beharra dago. Haurrak ez du komunikatzeko edo zerbait adierazteko marraztu; 

haurrak berea bakarrik den mundua eraikitzeko sortu du. Haurrari jolas egiten utzi behar 

zaio, eta helduak espazioa prestatu behar du, oztoporik gabeko espazioa, arte-

adierazpenarekin jolasteko espazioa, hain zuzen.  

Espazio horretan, beraz, material-aukeraketa egokia egitea ezinbestekoa da, baita 

material horren aurkezpen egokia ere. Hainbat material eskainiko zaio haurrari: naturalak  

–makilak, pinaburuak, itsaso-maskorrak, harriak…– zein ez-naturalak –alanbrea, hariak, orri 

mota ezberdinak, arkatzak, margoak, argizariak, tenperak, oihalak, buztina, plastilina…–. 

Material horren antolaketa erakargarriak haurra motibatuko du eta bere sentimenduekin, 

pentsamenduekin eta, azkenik, sortzeko nahiarekin harremanetan jarriko.  

7.7.  HIZKUNTZA-ADIERAZPENERAKO ESPAZIOAK 

Haur Hezkuntzan arte-adierazpenari ez ezik, hizkuntza-adierazpenari ere tokia egin 

behar zaio.  
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Irakurketa/idazketa prozesua ez da lehentasunezko helburutzat jotzen Haur 

Hezkuntzan; lehentasunezkoa da umeekin ahozkotasuna eta gorputz-adierazpena 

lantzea. Hori horrela, irakurketa-idazketa prozesua Lehen Hezkuntzan arrakastatsua 

izateko oinarria izango dugu. Horrenbestez, espazio horrek behar duen antolaketari 

erreparatzea ezinbestekoa da.  

Hizkuntza-espazioan haurraren behar eta ezaugarrietara egokitutako ipuinak landu 

behar dira, betiere erakargarritasuna ahaztu gabe. Haurrarentzat espazio motibatzailea 

sortu behar da, lasaia eta goxoa, hain zuzen. Hori lortzeko material egokiak ditugu hauek: 

alfonbrak, kuxinak, sabaitik zintzilikatutako sareak, liburuak aurrealdetik ikusten uzten 

duten apalategiak… Haurra liburuen munduan libre ibilita, barneko irudimenaren eta 

kanpoko errealitatearen artean, zirrarez betetako mundu magikoa topatuko du.  

Antzerkiari ere tokia egitea komenigarria da; txotxongiloak eta antzezpenak egokiak 

dira ahozkotasuna aberasteko. Ahozko adierazpena funtsezkoa da Haur Hezkuntzan; 

horregatik, haurraren hizkuntzaren garapena estimulatzea ezinbestekoa da. Haurrak bere 

ahotsarekin jolastu eta esperimentatu behar du; hitzekin eta soinuekin kontzientzia 

fonologikoa lortu behar du. Gerora, elkarrizketa-arauak barneratuko eta automatizatuko 

ditu.  

Ahozkotasunak haurrari onura asko ekar diezazkioke: oroimena garatzea, 

hausnartzea, behatze- eta sintesi-gaitasuna lantzea eta arreta jartzea. Horrez gain, 

haurrak hiztegia aberastuko du eta ahozko gaitasuna sendotuko du.  

Irakurketa/idazketa prozesua eztabaidagai izan da eta bada Haur Hezkuntzako 

etapan. Gaia jorratu duten adituen esanetan, irakurtzeko zaletasuna izateko bizipen 

atseginak eta positiboak behar dira. Hartara, beharrezkoa da haur bakoitzaren erritmoak 

errespetatzea, ez aurreratzea, irakurketa emozio positiboekin lotzea eta 

irakurketa/idazketa prozesuaren aurreko ekintzak erakargarriak eta motibagarriak izatea. 

Horretarako, espazioaren antolaketa ongi zaindu behar da. Haurrari behar duen materiala 
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eskaini behar zaio: arkatzak eta orriak, alfabetoak (egurrezkoak, imanezkoak), soinu-

kutxak, hizkiak eta hitzak, banakako arbelak, hizki-jolasak…  

Irakurketa/idazketa prozesua baino lehen komenigarria da motrizitatea (lodia eta 

fina) eta lateralitatea indartzea. Bi gaitasun horiek gorputzaren eta eskuen mugimenduekin 

lortzen dira. Haurrak mugimendua behar du; izan ere, mugimenduak adimena garatzen 

du. Hortaz, garrantzitsua da haurrak korri eta salto egitea, igotzea, zabukatzea, biraka 

ibiltzea… Horiez gain, helburu jakin bat duten esku-jarduerak egin behar dira: pintzak 

erabiltzea, torlojuak lotzea eta askatzea, jostea, eskumuturrekoak egitea… Hori horrela, 

haurrak berez lortuko du irakurketarako eta idazketarako gaitasuna, oinarri sendo batean 

eraikitako gaitasuna, hain zuzen ere.  

7.8. MATEMATIKA-ADIERAZPENERAKO ESPAZIOAK 

Matematika-adierazpenerako espazioa ere kontuan hartu behar dugu Haur 

Hezkuntzan. Haurrak oinarri matematikoak finkatzen dituenean, zehatzetik abstraktura eta 

sinpletik konplexura doan garapen logikoa lortzen du; hau da, aurkezten den materiala 

sinpletasunetik abiatzen da, eta gero eta konplexuagoak diren ezagutzak eraikitzen 

laguntzen dio haurrari. Haurrak bizi dituen esperientzia zehatzetatik abiatuta lortuko ditu 

ezagutza matematiko abstraktuak. Bide hori jorratzeko, Maria Montessorik lan handia egin 

zuen; haren esanetan, haurrak matematikako materialekin lanean hasi aurretik denbora 

asko pasatzen du bizitzako egoerekin eta material sentsorialekin jolasean: formarekin, 

kolorearekin, pisuarekin, testurarekin, tamainarekin esperimentatzen, besteak beste.  

Haur Hezkuntzako matematikaren ezagutza-prozesuan jolasak behar du pizgarria 

izan. Jolastuz eta manipulatuz ikasten den matematika ulergarriagoa izango zaio haurrari, 

are gehiago, eguneroko bizitzaren esperientziei lotua bada.  

Matematika-espazioan matematikaren arlo ezberdinak ezagutzeko materialak 

egotea komeni da. Matematika landu behar da sena eta intuizioa errespetatuz, 
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zentzumenak aktibatuz, jolastuz eta gozatuz, ikertuz, esperimentatuz, aurkikuntzak eginez 

eta askotariko bideak jorratuz.  

Espazio honetan, hortaz, sinpletasunetik abiatuta hainbat material erabil daitezke; 

horien bitartez haurrak oinarri sendoak eraiki beharko ditu geroko matematika- 

kontzeptuak bereganatzeko. Espazio honetako materialak hauek dira: puzzleak, karta-

jokoak, dominoak, partxisa, Dienesen bloke logikoak, zenbaki-segidak, kontaketarako 

elementuak (harriak, babarrun aleak, txotxak…), dadoak, erregletak, neurgailuak, balantzak, 

polikuboak edo legoak, geoplanoak, zenbakien Montessori txartelak, bolumenekin 

esperimentatzeko ontzi sortak, tangramak, erlojuak, eragiketa txikiak egiteko jolasak, 

matematikako jolas manipulatiboak eta abar. 
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8. MATERIALAK ETA ZIRIKATZEAK 

8.1. MATERIAL MOTAK ETA HORIEN AUKERAKETA 

Materialei buruz zehatzago arituko gara hurrengo lerroetan, espazioaren 

antolaketan funtsezko elementuak baitira.  

Materialen aukeraketan baztertu behar dira ekintza eta elkarrekintza ahalbidetzen ez 

dituzten materialak. Erabilera asko duten materialek, aldiz, pentsamendu dibergentea eta 

sortzailea bultzatuko dute eta hainbat lengoaia eta pentsamolde garatzeko aukera 

eskainiko.  

Espazioaren kalitatea materialen kalitatearekin estuki lotua dago. Kalitateak 

materialen aberastasuna, aniztasuna eta sentsorialtasuna esan nahi du; hori dela eta, 

garrantzitsua da materialen aukeraketari buruzko gogoeta egitea.   

Behin ekintzak behatu eta beharrak ezagututa, haurrari materialak eskainiko 

dizkiogu, betiere helburu jakin batekin. Bidelagunak ikertze-lana egingo du, haurraren 

unean uneko beharrak asetze aldera.  

Autore askok esaten dute jolasa materiala baino garrantzitsuagoa dela; orokorrean, 

materiala jolasaren gehigarri izaten da. Kalitatezko jolaserako espazio zainduak eskaintzea 

garrantzitsuagoa da edozein material baino. Nolanahi ere, materialek ez dute zertan 

garestiak eta sofistikatuak izan behar, gertuko elementuak aski izan daitezke kalitatea 

bermatzeko.  

Materialen kalitateari erreparatuta, hona zenbait irizpide aukeraketa egiteko: 

• Haurraren ekintza sustatzen dutenak. Bat-bateko ekintza bultzatzen dutenak, 

baldintzatu gabea, hain zuzen. Nahiz eta bidelagunak asmo jakin batekin eskaini 

materiala, haurrak bestelako erabilera emango dio. 
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• Kausa-efektu ekintza agerian uzten dutenak. Kristalezko ontzia eroriz gero, puskatu 

egiten da.  

• Egiazko erantzuna eskaini. Beirazko edo zeramikazko materialak eman, eta 

erortzen badira, ondorioa egiazkoa izango da (hautsi egingo dira). 

Materialak hainbat motatakoak izan daitezke: egurrezkoak, oihalezkoak, beirazkoak, 

zeramikazkoak, kartoizkoak, plastikozkoak... Material-aukera zabala eskaintzea 

garrantzitsua da; mota bat baino gehiagoko materialak aurkeztuko ditugu. Hezkuntza-

esparruan zabalduen dagoen materiala plastikoa da, hautsezina eta iraunkorra delako. 

Nolanahi ere, plastikoak eskaintzen duen informazioa metalak, zeramikak eta egurrak 

eskain dezaketenaren oso bestelakoa da. Material nagusiak hauek dira: 

• Egurra. Material beroa da, naturara gerturatzen gaitu eta natura ikasgeletara 

ekartzen du. Gaur egun, egurrezko gauza asko dago jolaserako: bolak, uztaiak, kaikuak, 

koilarak, panpinak, animaliak, etxetxoak, blokeak, zilindroak, plataformak…. 

• Oihalak. Mozorrotzeko zapiak, ehundura askotako oihal zatiak (feltroa, likra, kotoia, 

artilea…), agertokiak sortzeko oihalak, oihalezko elementuak (panpinak, pilotak, 

animaliak…). 

• Metala. Metalak hotz-sentsazioa transmititzen du. Metalezko elementu batzuk 

erabil daitezke jolas sinbolikorako (platerak, edalontziak, mahai-tresnak…), beste batzuk 

manipulaziorako (kaikuak, askotariko ontziak, koilarak…) eta beste hainbat eraikuntzarako 

(torlojuak, plakak, eskuairak…). Metalek imanekin jolasteko aukera polita ematen dute.   

• Beira eta zeramika. Segurtasuna dela eta, askotan, baztertu egiten dira. Haurra 

arriskuan ez badago, eroso segituko du; ez du egiteko eta ekiteko modu berririk 

ezagutuko. Beira eta zeramika material hauskorrak dira eta, jolasean erabiliz gero, 

hausteko arriskua dago. Arriskurik gabeko arriskua hartzea da gakoa; horretarako, 
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edalontziak, pitxarrak eta ontziak eskaini behar dizkiogu. Beirazko materialek ikusten uzten 

dute, plastikozkoak edo metakrilatozkoak, berriz, ez.  

• Kartoia. Material merkea da, lortzeko erraza eta berrerabilgarria. Aukera askotakoa 

da, bai motrizitaterako, bai arte-sorkuntzarako.  

• Plastikoa. Gehien erabiltzen den material mota. Helburua ez da plastikoa 

hezkuntza-espazioetatik desagerraraztea, erabilera egokia egitea baizik. Plastikoak argi- 

eta kolore-jolasak eskaintzen ditu, kolore askotakoa izan baitaiteke.  

Elementu naturalen garrantzia nabarmendu behar da, ezbairik gabe. Material horiek 

erraz topatzen dira eta atseginak dira; inguruan ditugu eta goxotasuna ematen diote 

espazioari. Material naturalek askotariko sentsazioak eragiten dituzte, kalitatean aniztasuna 

ekartzen dute, naturako oinarrizko lau elementuen aurkikuntzan laguntzen dute, 

testuinguru naturalaren eta sozialaren informazioa eskaintzen dute eta ekonomikoki 

eskuragarriak dira.  

8.2. ZIRIKATZEAK 

Hezkuntza-esparruan, zirikatzeak esan nahi du sortzea, eragitea, piztea, bultzatzea, 

erabakitzea eta motibatzea. Zirikatzea materialek haurra harritzeko moduan jartzea da. 

Zirikatze-ekintza horiek ekintza gehiago eta pentsamendu sortzailea eta dibergentea 

eragingo dituzte. 

Bidelagunak apailatuko dituen probokazio horietan, hipotesiak, maitasuna, artea, 

zientzia, galderak eta itxaropenak azalduko dira. Haurrari ohiz kanpoko errespetua eta 

harridura ekarriko diote probokazioek, eta gelditzera eta behatzera  bultzatuko dute.  

Ez da gauza bera materialak apalategi batean ordenatuak egotea edo ekintza jakin 

bat probokatzeko erabiltzea. Zeozer probokatzeak istorioak eraikitzea dakar; probokazioa 

eraldaketaren hasiera da. Haurraren buruan argia pizten duen txinparta da probokazioa; 

aurrera egitera, sortzera eta eraldatzera bultzatuko du haurra.  
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Materialen bitartez probokatu baino lehen, aurkezteko moduaz hausnartu behar da. 

Haurrak edertasuna, materialen egokitasuna eta espazioen kalitatea sentitu egiten ditu. 

 Hauek probokazioa eragiteko bost urratsak dira: 

1) Behatu. Haurrak ekintzak egiten ditu; ekintza horiek ikusita, bidelagunak jakingo 

du haurra nola jolasten den, nola erlazionatzen den eta nola ikasten duen. 

Haurrak aldiro zer behar duen eta zer interesatzen zaion ezagutzeko tresna da 

behaketa. Sortzen diren interes horien araberako probokazioak prestatuko dira 

hezkuntza-espazioetan. 

2) Planifikatu. Planifikatzea elementuak eta materialak nola aurkeztuko zaizkion 

haurrari jakitea da.  

3) Bildu. Eguneroko altxor ederrak biltzea da. Lan kateatua da, elementu batek, 

oharkabean, beste batera eramaten baitu. 

4) Antolatu. Behin materialak eskura izanda, antolatu eta espazioan kokatuko dira. 

Zer, non, nola, noiz eta zenbat antolatzea da. 

5) Aurkeztu. Azkenik, probokazioa aurkeztu egiten da. Batzuetan, bidelagunaren 

beharrik gabe aurkezten dira, beste batzuetan, bidelagunaren laguntza behar 

izaten da.  

Bost urrats horiek egin eta gero, hasierara itzuli behar dugu; izan ere, behaketa 

behin eta berriz egin behar da, probokazioen funtzionamendua balioztatzeko eta 

materialekin ekintza berriak sortzeko.  

Jolasa, haurraren ekintzarik garrantzitsuena izaki, errespetatzea eta zaintzea merezi 

du. Horregatik, komeni da babestutako espazio iraunkorrean egotea.  

Materialen edukiontziei erreparatu behar zaie. Izan ere, edukiontziek ekintza-markoa 

finkatzen dute eta muga garbiak dituzte. Mota askotakoak izan daitezke: alfonbrak, 



ESPAZIOEN ANTOLAKETA HAUR HEZKUNTZAN                                                                AITZIBER ZIPITRIA SAIZAR 

 

  

 48 

 

mahai-tapizak, erretiluak, kaxak… Edukiontziek bi eginkizun nagusi dituzte: batetik, 

jolasteko espazio fisikoa sortzen dute, bestetik, jolasari kalitatea ematen diote. 

Montessoriren hezkuntza-ereduan edukiontziak baliabide garrantzitsuak dira, materialak 

eta haurraren ekintza zaintzen baitituzte. Montessorik lurrean jolasean aritzeko alfonbrak 

erabiltzen zituen eta materialak eskaintzeko erretiluak.   

Edukiontzi horiek ekintza-marko mugatua eta babestua sortzen dute, ekintza non 

hasi eta non bukatzen den zehaztuz. Haurraren jolasari eta pentsamenduari segurtasuna 

ematen die eta haurrari bere burua aurkitzen laguntzen diote. Jolas-elementuak kaxaren 

edo erretiluaren barnean aurkezten direnean, giro lasaiagoa sortzen da; lurrean 

aurkeztean, berriz, giroa bestelakoa da.    

Edukiontziek onura asko dituzte jolaserako: ekintzan ardazten dute arreta, jolasa 

lasaitzen dute, errespetua sortzen dute eta ordena eta antolaketa bermatzen dituzte.  
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9. KANPOKO ESPAZIOAK  

Gaur egun, jolastokietako antolaketari garrantzia ematen hasi zaio, eta, horren 

ondorioz, eskoletako espazio horiek berrantolatzen ari dira. Kanpoko ekintzen eraginari 

buruzko ikerketa asko egin dira. Ikerketa horiek egiaztatu dute kanpoan aritzeak onurak 

dituela gaixoengan eta ezinduengan.   

Eskola barneko jardueren ondoren, norberak pilatu duen energia askatzeko leku izan 

da orain arte kanpoko espazioa. Eskola barneko espazioak eraldatze-prozesuan dira, 

haurraren beharrei modu berrituan erantzuna emateko. Era berean, kanpoko espazioak 

ere hausnarketa sakona behar du, esperimentazio eta jolas bidezko ikaskuntza ez baita 

soilik barneko espazioetan gertatzen.  

Egungo bizimodua eta espazio ireki eta naturalen gabezia oztopo dira kanpoan 

jolasten aritzeko. Denbora gehiago ematen dugu espazio itxian, kanpoko airea arnasten 

baino. Kanpoan jarduteak onura asko ditu: ikusmena, gaitasun kognitiboa, irudimena, 

arreta eta erlazio sozialak hobetzen ditu.  

Hori dela eta, garrantzitsua da kanpoko espazioa ere bizitzarako ikaskuntza gune 

gisa diseinatzea. Horretarako, batetik, ikasgela kanpora ateratzea komeni da –natura 

eskolara gerturatuz, zuzenean behatzeko eta esperimentatzeko aukera eskainiz, aldaketa 

klimatologikoez ohartuz, kanpoko airea arnastuz…–, bestetik, jolastokiko ekintzek zergatia 

edukitzea –talde-jolasa, elkarrizketa, irudimena eta esperimentatzea bilatzen dituzten 

ekintzak bultzatzea–. Horrela, luzaroan futbol-zelaiek izan duten nagusitasuna apaltzea 

lortuko da.  

Garrantzitsua da jolastokia eskolako espazio bat izatea, kanpokoa eta naturari lotua; 

espazio horretako jolasek aberatsak eta askotarikoak izan beharko dute. Horretarako, 

berrantolaketa, esan bezala, beharrezkoa da. Hauek dira berrantolatzearen abantailak:  



ESPAZIOEN ANTOLAKETA HAUR HEZKUNTZAN                                                                AITZIBER ZIPITRIA SAIZAR 

 

  

 50 

 

• Kognitiboak. Natura eskolara gerturatzeak haurraren garapen kognitiboa hobetzen 

du, behaketarako, analisirako eta arrazoiketarako gaitasuna eskatzen baitu. Horrez gain, 

egoki hornitutako kanpoaldean, manipulazio libreak dakartzan bizipenek zentzumen- eta 

adimen-garapenaren estimulazioa bultzatzen dute.  

• Emozionalak. Elementu naturalak manipulatuz, haurrak komunikatzen, 

negoziatzen, partekatzen, lankidetzan aritzen eta koordinatzen ikasiko du. Izan ere, 

kanpoan estres gutxiago pilatzen da eta giroa lasaiagoa da.  

• Fisikoak. Gauza jakina da ariketa fisikoa egiteak onurak dakarzkiola haurrari: 

gorputzerako ona da, erlaxatzen eta osasuntsuago egoten laguntzen du eta ikasteko 

mesedegarria da. Hala ere, eskola askotan jarduera fisikoa kirol lehiakorren bitartez egiten 

da; gainera, haur guztiek ez dute gustukoa izaten.  Jarduera fisikorako bestelako espazioak 

eta egiturak eskaini behar dira; izan ere, ikasleek mugitzearen alderdi positiboak ezagutu 

behar dituzte.   

Egoki diseinatutako eskolako jolastokiak elkarrekintza estimulatzen du, jakin-mina 

bultzatzen du eta autoestimurako zein osasun fisikorako onuragarria da.  

Jolastokiaren eraldaketak ez du zertan diruz garestia izan behar. Izan ere, 

kanpoaldea egokitu daiteke nahiz eta aurrekontua apala izan. Hona hemen zenbait ideia 

erraz eta merke –plangintza egokia, denbora, eskulana eta ilusioa besterik ez dute behar–: 

- Hondarra eta lurra. Hondarra, lurra eta ura oinarri aberatsak dira. Hiru elementu 

horiekin aski da gozatzeko. Jolas-proposamen askok dute lurra oinarrizko 

elementu.  Lur mota asko dago, eta denek zentzumenak pizteko aukerak ematen 

dituzte. Lurraz eta hondarraz gain, naturaren bestelako elementuak ere aipatu 

gabe ezin utzi: harriak, hostoak, txotxak, pinaburuak… 

- Ura. Urak egoera solidoan nahiz likidoan xarma handia du. Atseginagoa suerta 

daiteke eguraldi onak lagunduz gero, baina negua ere urtaro egokia da 
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izotzarekin esperimentatzeko. Ura arearekin jolasteko gomendagarria da. 

Urarekin gauza asko egin daitezke, iturri edo ur-zirkuituak, besteak beste.  

- Airea. Askotan ahazten dugu naturaren elementu hori. Honelakoak egin 

daitezke: haize-errotak, haizeak mugituta soinua egiten duten mugikorrak, 

hostoak airean dantzan jartzea...  

- Argia eta itzala. Eguzkiaren argiak itzalak eta distirak sortzen ditu. Argiarekin 

jolasteko modu asko dago; honelakoak erabil daitezke: kristal bolak, 

zintzilikatutako CDak, zelofan-paperak, itzalen antzerkia egiteko maindire zuriak… 

- Kanpoko sukaldetxoak. Sukaldetxoetan aipatutako elementuak (area, ura, lurra) 

manipulatzeko aukera izango dute haurrek, esperimentatuz, ontzi-aldaketak 

eginez edota errezetak prestatuz.  

- Malda gorabeheratsuak. Maldak dibertigarriak izateaz gain, oreka eta motrizitate 

lodia lantzeko aproposak dira. Baliabide merkea da, lurrean sortutako ezponda 

batzuk nahikoak baitira jooasteko.  

- Txirristak. Txirristak sortzeko maldak eta arrapalak egin daitezke.   

- Landaredia eta baratza. Halakoak eskola guztiek eduki beharko lituzkete 

bizitzaren zikloak ulertzeko eta natura zaintzen ikasteko. Baratzak sentsazioak eta 

esperientziak ekartzen ditu.  

- Etxetxoak eta etxolak. Aterpe horiek irudimenezko jolasak eta jolas sinbolikoak 

bultzatzen dituzte. 

- Enbor-ibilbideak. Enborrekin sortutako ibilbideak egokiak dira motrizitatea, 

koordinazioa eta oreka estimulatzeko. Gainera, enborrek esertzeko eta egurraren 

sentsazioak bizitzeko balio dute. 
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10. AZKEN HAUSNARKETA 

Hezkuntza aldatzen ari da nabarmen azken urteotan, gogoeta- eta aldaketa-garaia 

da. Irakaslearen eginkizuna aldatu egin da, eta, poliki-poliki, haurra bera bihurtu da bere 

ikaskuntza-prozesuaren jabe. Hori dela eta, haurraren beharrak aintzat hartuko dituen 

testuingurua sortu behar da; izan ere, behar horietatik abiatuta, haurrak berak egingo du 

bere ikaskuntzaren ibilbidea. Bide horretan, helduak sorturiko espazioa eta espazio hori 

osatzen duten materialak garrantzi handikoak izango dira. 

Eraldaketa ez da moda kontua; premiak ikusi dira, eta haiei erantzunik egokiena 

eman nahi zaie. Prozesu horren hasieran, hainbat egileren lanak eta pedagogia-ildo 

daude. 

Espazio-antolaketa berriaren helburua haurrak autonomoak izatea da, haur 

sortzaileak eta askeak, alegia. Haurraren ekintza nagusia jolasa da; jolasaren bidez, haurrak 

barneratuko ditu inguruneak dakarzkion bizipenak. Beraz, espazioak jolasteko egon behar 

du prestatua: bizipenak izateko, sentitzeko eta barneratzeko; bizipen horietan oinarrituta, 

haurrak ikaskuntza-prozesua burutuko du. Haurra ez da ontzi huts bat; adar txikiz 

betetako ontzia da. Helduaren lana adar horiek hazten laguntzea da, bidelaguna izatea, 

haurrak berak bidea urratu dezan. Adarrak hazteko haurrak esperimentatu, manipulatu eta 

jolastu behar du.  

Espazioaren aldetik ez dago antolaketa zehatzik: modu asko izan daitezke egokiak. 

Eskola bakoitzaren egoera, testuingurua eta baliabideak aintzat hartu behar dira aldaketak 

egiteko, eta, hortik aurrera, urrats txikiak egin, betiere daukagunetik abiatuta. Lehenengo 

eta behin, komeni da hausnarketa egitea, helburuak ongi finkatuz eta lortu nahi dugun 

horretara bideratuz.   
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Eraldaketa-prozesu horretan, eskolako estamentu guztien arteko elkarlana 

ezinbestekoa da. Eskolako kide guztiek asmo bera izango dute: haurraren ongizatea eta 

garapena.  

 

Aipatutako zenbait egileren hitzak: 
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11. WEBGUNE ETA BALIABIDE INTERESGARRIAK 

 Ambientes educativos 

 Ambientes en Educación Infantil y Primaria I 

 Arquitectura para la educación infantil  

 Arno Stern: entrevista 

 ¿Cómo debería ser el patio de la escuela? 

 Conociendo las escuelas amables de Pistoia 

 

 ¿Cuáles serían las características de una escuela amable tal y como la 

pensaba Loris Malaguzzi? 

 Creando un espacio de juego 

 

 Creciendo con Montessori 

https://www.demicasaalmundo.com/blog/ambientes-educativos-que-como-porque/
https://www.demicasaalmundo.com/blog/ambientes-educativos-que-como-porque/
https://aprendiendomatematicas.com/rincon-matematicas/
https://youtu.be/0wEX8ilpRnI
https://www.youtube.com/watch?v=aKx-0R0evIM
http://www.tierraenlasmanos.com/reformar-patio-escuela-en-espacio-educativo/
http://www.tierraenlasmanos.com/reformar-patio-escuela-en-espacio-educativo/
http://www.demicasaalmundo.com/blog/conociendo-las-escuelas-amables-de-pistoia/
http://www.demicasaalmundo.com/blog/conociendo-las-escuelas-amables-de-pistoia/
http://www.edmorata.es/nuestro-bloc/cuales-serian-las-caracteristicas-de-una-escuela-amable-tal-y-como-la-pensaba-loris
http://www.edmorata.es/nuestro-bloc/cuales-serian-las-caracteristicas-de-una-escuela-amable-tal-y-como-la-pensaba-loris
https://www.demicasaalmundo.com/blog/creando-un-espacio-de-juego-waldorf/
https://www.demicasaalmundo.com/blog/creando-un-espacio-de-juego-waldorf/
http://www.creciendoconmontessori.com/
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 Diez videos Montessori que deberías ver 

 Escuela infantil Reggio 

 Experiencias de una madre Pikler  

 Hezkuntzaren arkitektura: nolako eragina du espazioak haurraren 

hezkuntzan? 

 Jugar es jugar 

 La educación Infantil: La importancia de los primeros años 

 La ética y la estética en la escuela 

 Las escuelas de Reggio Emilia, una experiencia de innovación educativa 

 

 Les 8 passes cap a la transformació en educació  

 

http://www.pequefelicidad.com/2016/08/10-videos-montessori-que-deberias-ver.html?m=1
http://www.pequefelicidad.com/2016/08/10-videos-montessori-que-deberias-ver.html?m=1
http://www.escuelainfantilreggio.com/
http://experienciasdeunamadrepikler.blogspot.com.es/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ahoz-aho/bideoak/osoa/5986581/bideoa-hezkuntzaren-arkitektura-espazioa-ikasgelak-eta-haurraren-hezkuntza/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ahoz-aho/bideoak/osoa/5986581/bideoa-hezkuntzaren-arkitektura-espazioa-ikasgelak-eta-haurraren-hezkuntza/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ahoz-aho/bideoak/osoa/5986581/bideoa-hezkuntzaren-arkitektura-espazioa-ikasgelak-eta-haurraren-hezkuntza/
https://www.youtube.com/watch?v=j6OZ21ux2WY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6jcy9rpfQ2A&feature=youtu.be
http://miradasypolaroids.blogspot.com.es/2013/11/reunion-de-familias-el-fin-de-este-blog.html?m=1
http://miradasypolaroids.blogspot.com.es/2013/11/reunion-de-familias-el-fin-de-este-blog.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=WewB-dzgOnI
http://veurepensarisentir.blogspot.com.es/2015/10/les-8-passes-cap-la-transformacio-en.html
http://veurepensarisentir.blogspot.com.es/2015/10/les-8-passes-cap-la-transformacio-en.html
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 Mesa de luz para niños ¿Por qué y cómo usarla (bien)? 

 Mi mesa de luz: Conoce una nueva manera de aprender 

 Montessori en casa 

 Montessori para todos 

 Montessori vivo 

 Orduaren irakurketaz: Zenbat da ordubete? 

 Presentando las Escuelas Bosque 

 

  

http://www.pequefelicidad.com/2016/03/mesas-de-luz-para-ninos-por-que-y-como.html?m=1
http://www.pequefelicidad.com/2016/03/mesas-de-luz-para-ninos-por-que-y-como.html?m=1
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/mi-mesa-de-luz-conoce-una-nueva-manera-de-aprender/3692c89a-8a9f-4711-8ec1-de4716dc8b61
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/mi-mesa-de-luz-conoce-una-nueva-manera-de-aprender/3692c89a-8a9f-4711-8ec1-de4716dc8b61
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