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Liburuaren fitxa 

 

Laburpena 
 

 

Zergatik irakurri liburua 
 

Bi istorio biltzen dituen zientzia-fikzio komikia da. Abenturetako gidoia du, eta hainbat gai sozial 

plazaratzen ditu: ekologia, hondakin nuklearrak, kolonialismoa, indigenismoa, garapena eta teknologia,... 

Lehen istorioan pertsonaiak aurkezten dira, eta jarraian abentura abiatzen da: Jonek ez du familiarik, eta 

umezurtzen etxe batean bizi da. Gau batean, espazio-ontzi bat agertzen da patioan. Gidaria estralurtar 

neskato bat da, Mirka izenekoa. Lur planetara etorri da duela mende asko bertan desagertu zen espedizio 

estralurtar baten bila. Jonek Mirka konbentzituko du, bera ere misio-kide izateko, umezurztegitik ihes egin 

nahi duelako. Besteak beste, ozeano Atlantikoan hondoratutako galeoi espainiar baten hondakinak 

esploratuko dituzte, eta oihaneko aztarnategi Inka batean sartuko dira. 

Bigarren istorioa espazio urrunean kokatzen da, Mirkaren sorlekuan, Tarox sisteman. Oraingoan abiapuntua 

Nautar espazio-ontziko ordenagailu nagusiaren matxura susmagarri bat da. Mirkak susmo txarra hartzen 

dio eta Mentos deritzon izakiarengana jotzen dute aholku eske. Honek susmoa baieztatu egiten die, eta 

arazoaren iturria planeta urrun batean dagoela argitzen die. Hara iristen direnean, ordea, ezusteko handia 

hartzen dute... 

 

 

Liburu honen baliorik handiena plazerezko irakurketari kalitatezko mezua gehitzea da. Izan ere aisiari lotu ohi 

zaion irakurketa ahalbideratzen du, aldi berean balio etiko garrantzitsuak aldarrikatzen dituelarik, hala nola, 

ekologia, elkartasuna eta jendetasuna. 

Adinean aurrera egin ahala, inguratzen duen munduaz galderak egiten hasten da haurra, eta obra honek 

errealitateari begiratzeko ikuspegi xalo eta oinarrizko hori erakusten du. Adin bakoitzak bere begirada du, eta 

liburu honek gaztetxoena erakusten du. 

Era berean, baliabide literario gisa erabilita, komikiak gaur egungo eredu bisualetara hurbiltzen du 

irakurketaren jarduna. Gidoian dago gakoa: literatur lan onek erakusten dituzten ezaugarriak galdu gabe, 

abenturetako narrazioen ezaugarriak erakusten dituen gidoiarekin eraiki da istorioa, Stevenson, Verne, eta 

klasiko handien haritik. 

Izenburua: Jon eta Mirka (Edizio osoa) 
Idazlea: Gregorio Muro Harriet 
Ilustratzailea: Daniel Redondo 
Argitaletxea: Harriet 
Argitalpen data: 2016 
Orrialde kopurua: 96 
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Irakurri aurretik 

1. Jarduera. Komikiaren lekua arte diziplinen artean 
 

 

 

 

 

 

Jardueraren azalpena: Ezagutzen dituzten artisten zerrenda osatzea proposatuko die irakasleak 
ikasleei, arbelean-edo, arte adierazpide desberdinak proposatzeko eskatuta, eta idazleak zein 
komikigileak ere tartean egon behar dutela adierazita. Zerrendaren osaketa aitzakia izango da 
irakasleak galde dezan ea zein harreman dagoen artearen, komikiaren eta literaturaren artean. 
Elkarrizketak aurrera egin ahala, komikiaren eta beste arteen artean alderaketak egiteko 
proposatuko die irakasleak; demagun margogintza eta komikia, literatura eta komikia, edota 
eskultura eta komikigintza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helburua 

 Arte adierazpen bezala identifikatzea komikia 

Oharra 
 
Wikipediak eskaintzen duen komikiaren definizioa lagungarri izan daiteke irakaslearentzat, jarduera 
gidatzeko. Hemen euskarazko orriaren lotura: 

 https://eu.wikipedia.org/wiki/Komiki 

Irakaslearentzako baliabideak 
 
Komikigintzari buruzko teoria liburu nagusiak: 

 McCloud, Scott: Understanding Comics: The Invisible Art. Kitchen Sink Press, 1993 
[Gaztelaniaz: Entender el cómic: El arte invisible. Astiberri, 2005] 

 Eisner, Will: Comics & Sequential Art. Poorhouse Press, 1985 
[Gaztelaniaz: El cómic y el arte secuencial. Norma Editorial, 2007] 
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2. Jarduera. Irudia literatura denean 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jardueraren azalpena: Jon eta Mirka obraren azala erakutsiko du irakasleak, eta deskribatzeko 
eskatu. Helburua irudiekin ere informazioa ematen dela ohartaraztea dela jakinik. 

 Testua: 
◦ “Harriet Redondo” [egileak] 
◦ “Jon eta Mirka” [obraren izenburua] 
◦ “Edizio osoa” [obraren ezaugarri berezia] 
◦ “Harriet ediciones” [argitaratzailea] 

 Irudia: 
◦ Non gertatzen da? (Itsas sakonean gertatzen den eszena ageri da. Eguzkiaren izpiak 

erdian egiten dute dirdira) 
◦ Nortzuk dira protagonistak? (Lehen planoan, behean eskuinetara, mutil bat (Jon) 

urpekari jantziekin. Behean ezkerrean, bigarren planoan, neska bat (Mirka) urpekariz 
hau ere) 

◦ Partaide gehiago? (Bigarren planoan ere, eskuinetara, Jonen gainean, trizio bat bere zela-
piztian. Eta are atzerago, ezkerretara, Mirkaren gainean, bigarren trizioa, bere zela-
piztian) 

◦ Nolako istorioa espero beharko dugu? Errealista ala zientzia-fikziozkoa? 
 

  

Helburua 
 

 Irudia elementu narratibo gisa identifikatzea 
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Irakurri bitartean 
 

 
    Lehen abentura: ESPEDIZIO GALDUA 

 
 

1. Jarduera. Espedizio galdua, 3-15 orrialdeak 
 

 

 

 

 

 

 

Sinopsia: Komikiaren hasierako orrialdeotan pertsonaiak aurkeztu dira, eta abenturarako prestatu. 
Bitarte honetan hainbat gai plazaratzen dira: Umezurztegia, haurren arteko jazarpena (bullying-a), 
estralurtarrak. 
 

Jardueraren azalpena: Komikiko dozena-erdi pertsonaia, objektu edo lekuren izenak koadernoan 
jasotzeko eskatuko du irakasleak, eta hiru kategoriatan sailkatzeko: protagonistak, bigarren 
mailakoak, paisaia. Kategoria bakoitzean kokatu dituztenak errepasatuko dira orduan, 
protagonisten zerrenda adostu bat egite aldera. Arbela balego, arbelean egin. 
Pertsonaiak eta gero, ekintzak birpasatzeko garaia izango da, istorioaren haria eraikitzen 
laguntzeko. Honetarako irakasleak fokua komikiak proposatu dituen hiru gaietan jarriko du: 
Umezurztegia, haurren arteko jazarpena (bullying-a), estralurtarrak. Gaiak banaka proposatuko 
dizkie ikasleei, komikian ikusi dutena azal dezaten. 
Beharra ikusten bada, proposatutako gaiak pausatuago landu daitezke, tutoretza saioen ildotik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helburuak 

 Ezagutza literarioa: Protagonistak aurkezteko baliabideak 

 Ezagutza soziokulturala: umezurztegiak, bullying-a, estralurtarrak 

Irakaslearentzako baliabideak 
Hona erabilgarriak izan daitezkeen hainbat bitarteko: 

 Umezurtzak literaturan: Heidi (Johanna Spyri), Momo (Michael Ende), Jim Botoi (Michael Ende), 
Dorothy (Oz-eko azti harrigarria, L. Frank Baum), Tom Sawyer (Mark Twain), Mowgli (Oihaneko 
liburua, Rudyard Kipling), Peter Pan, Harry Potter, Frodo (Eraztunen jauna, J.R.R. Tolkien), Hugo 
Cabret (Brian Selznick). 

 Bullying-a: Nafarroako gobernuak “Laguntza programa” garatu zuen 2015ean 
 Estralurtarrak: Zinemak asko elikatu duen gaia da. ET filma ezin galduzkoa da. Star Wars saga, 

edota Star Trek tele-seriea ere gaiari ongi atxikiak daude. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu


                                                              

                
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

EIBZren (Egilea: Imanol Mercero) lan hau CC BY-SA 4.0  lizentzia baten mende dago. 

                                                                                                                                                                                 5 

2. Jarduera. Espedizio galdua, 16-31 orrialdeak 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsia: Abentura abiatu da. Bitarte honetan hainbat gai plazaratzen dira: Hondakin nuklearrak 
itsas hondoan. Galeoi urperatuak, Amerikako ondasunen itsas garraioa Europara. Inka herria. 
Nazcako geoglifoak. Oihanetan ezkutuan dauden eraikinak. 

 
Jardueraren azalpena: Binetak aztertuko ditugu. Tamaina eta ezaugarri orokorrak. Irakasleak 
instrukzio hauek luzatuko dizkie ikasleei: 

 Zenbatu orrialde bakoitzean dauden binetak. 
◦ Zein da bataz bestekoa? (zortzi) 
◦ Asko errepikatzen al da? (bai) 

 16. orrialdeko binetak begiratu. 
◦ Zer gertatzen da bineta batetik besterako tarte zurian? (denbora igarotzen da) 
◦ Zenbat denbora pasatzen da bineta batetik bestera? (ez dauka erantzun zehatzik) Beti 

berdina da? (ez) 
◦ Nork osatzen du bineten arteko jauzi hori? (irakurleak) eta nola osatzen da? 

(irakurlearen irudimenarekin) 
◦ Marraztu... 

▪ hiru binetako sekuentzia bat “jaio, bizi, hil” izenburuarekin. 
▪ hiru binetako sekuentzia bat “bazkaldu” izenburuarekin. 

 
Binetak aztertu eta gero, ekintzak birpasatzeko garaia izango da, istorioaren haria eraikitzen 
laguntzeko. Honetarako irakasleak fokua komikiak proposatu dituen sei gaietan jarriko du: 
Hondakin nuklearrak, galeoia, Amerikako ondasunen Europaratzea, Inka herria, Nazcako geoglifoak, 
oihanetan dauden hiri galduak. Gaiak banaka proposatuko dizkie ikasleei, komikian ikusi dutena 
azal dezaten. 
Beharra ikusten bada, proposatutako gaiak pausatuago landu daitezke, tutoretza saioen ildotik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helburuak 
 Ezagutza literarioa: binetak komikigintzaren oinarri narratibo gisa. 
 Ezagutza soziokulturala: Hondakin nuklearrak, Galeoiak, Amerikako ondasunen itsas garraioa 

Europara, Inka herria, Nazcako geoglifoak, Oihanetan ezkutuan dauden eraikinak. 

Irakaslearentzako baliabideak 
Hona erabilgarriak izan daitezkeen hainbat bitarteko: 

 Hondakin nuklearrak: Komiki hunkigarri bat dago, “Cuando el viento sopla” (Briggs, 1983) baina 
zaila da eskuratzen. Bere zinema-bertsioa Nafarroako liburutegi askotan eskuragarri dago. 

 Galeoia: Pasaian dagoen Albaola itsas museoan, ontzigintzako azalpenak ematen dituzte 
 Nazcako geoglifoak: historiaurreko sorkuntza hauen irudiak erraz topa daitezke, liburuetan, zein 

sarean. 
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3. Jarduera Espedizio galdua, 32-39 orrialdeak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsia: Korapiloa estutzen da. Bitarte honetan hainbat gai plazaratzen dira: Hibernazio 
kapsulako kosmonauta. Oihaneko biztanleak (indigenak). Ahozko kulturen mitologia: zerutik 
etorritako jainkoen mitoa. 

 
Jardueraren azalpena: Onomatopeiak komikigintzan. Onomatopeiak ekintzak nabarmentzeko 
baliabide garrantzitsuak dira komikietan. Letrak grafikoki oso landuak daude, marrazketatik gertu 
gelditzen diren diseinuetan. Grafitiak gogorarazten badute ere, komunikazio beharren arabera 
diseinatzen dira,  ez estetika nahien arabera. 
Orrialde hauetan ekintza askoko uneak deskribatzen dira, eta berauetan onomatopeiak agertzen 
dira. Irakasleak instrukzio hauek luzatuko dizkie ikasleei: 

◦ Berrirakurri orain arteko guztia, onomatopeien bila. Zein ekintzari dagozkion asmatu, 
testuingurua aintzat hartuta. 

◦ Hiztegitxo bat osatu. 
◦ Begiratu orain 32-39 orrialdeetako onomatopeiak berriz. 

▪ Oraingoan, non dauden kokatuta eta nola dauden adierazita aztertu. 
 Saiatu interpretatzen zer adierazten duen tamainak (ozentasuna), formak 

(mugimenduaren norabidea) eta errepikapenak (iraupena), hurrenez hurren. 
 

Onomatopeiak aztertu eta gero, ekintzak birpasatzeko garaia izango da, istorioaren haria eraikitzen 
laguntzeko. Honetarako irakasleak fokua komikiak proposatu dituen hiru gaietan jarriko du: 
Hibernazio kapsula, oihaneko biztanleak (indigenak), ahozko kulturen mitologia (zerutik etorritako 
jainkoen mitoa). Gaiak banaka proposatuko dizkie ikasleei, komikian ikusi dutena azal dezaten. 
Beharra ikusten bada, proposatutako gaiak pausatuago landu daitezke, tutoretza saioen ildotik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helburuak.  

 Ezagutza literarioa: onomatopeia komikigintzako lanabes 
 Ezagutza soziokulturala: Bidaia espazialak, Oihaneko biztanleak, Ahozko kulturen mitologia 

Irakaslearentzako baliabideak 
Hona erabilgarria izan daitekeen bitartekoa hibernazioa gaiarekin: 

 Hibernazioa: Gure planetako bizidun askok negua lozorroan igarotzen dute, hibernazioa deitzen 
zaion egonaldian. Ospetsuenak hartzak izanik ere, inguruko animalia askok praktikatzen dute, txikienak 
gehien bat. Wikipedian baso-igel gorriaren azalpenak daude, hemen. 
 Hibernazioaren azalpen zorrotza aurkituko dugu ere beste liburu honetan: 

◦ Hainbat egile: 100 kontu ondo ezagutzeko zientzia. Ttarttalo, 2015 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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4. Jarduera Espedizio galdua, 40-48 orrialdeak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsia: Korapiloaren askatzea. Bitarte honetan hainbat gai plazaratzen dira: Eguzki sistema, 
asteroide gerrikoak eta planetak. Atahualpa, Inken azken erregea. Pizarro espainiar konkistatzailea. 
Rapa Nui (Pazko uhartea). Moaiak. 
 
 
Jardueraren azalpena: Hizketa komikigintzan. Narratzaileak eta pertsonaiak marrazkien gainean 
hitz egiten dute. Irakasleak gertaera hauetan fokua jarriko du, instrukzio hauek luzatuta ikasleei: 

 
 Nola adierazten dira narratzailearen ahotsa eta pertsonaiena? 

◦ Aztertu 43. orrialdeko elkarrizketa. 
▪ Nola adierazten da pertsonaien hizketa? (globoak) 
▪ Nola adierazten da ahotsa goratzen dutela? (letra tamaina handituaz) 

◦ Aztertu 45 orrialdeko elkarrizketa. 
▪ Zer adierazten du Zopix robotaren hizketako globoaren marra etenak? (ahots metalikoa) 
▪ Zer adierazten du behean eskuinaldean Jonen globoa puntazorrotza izateak? (emozio 

hanpatua) 
◦ 40-42 orrialdeak bereziak dira, iraganeko kontuak azaltzen zaizkigulako. Nola adierazten da? 

Zein elementu grafiko antzematen dituzue? 
▪ Binetak marra sigi-sagatsuetan. 
▪ Narratzailearen ahotsa bazter batean, globorik gabe. 

 
Idatzizko komunikazioa aztertu eta gero, ekintzak birpasatzeko garaia izango da, istorioaren haria 
eraikitzen laguntzeko. Honetarako irakasleak fokua komikiak proposatu dituen bost gaietan jarriko 
du: Eguzki sistemaren osaera (planetak eta asteroide gerikoak), Atahualpa azken errege Inka, 
Pizarro konkistatzaile espainiarra, Rapa Nui, moaiak. Gaiak banaka proposatuko dizkie ikasleei, 
komikian ikusi dutena azal dezaten. 
Beharra ikusten bada, proposatutako gaiak pausatuago landu daitezke, tutoretza saioen ildotik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helburuak. 

 Ezagutza literarioa: narratzailearen eta pertsonaien ahotsa 

 Ezagutza soziokulturala: Eguzki sistema, asteroide gerrikoak eta planetak; Atahualpa, Inken 
azken erregea; Pizarro espainiar konkistatzailea; Rapa Nui (Pazko uhartea); Moaiak. 

Irakaslearentzako baliabideak 
Hona erabilgarriak izan daitezkeen hainbat bitarteko: 

 Eguzki sistemaren osaera: sarea bideoz josita dago, txukunenak ingelesez. Esaterako National 
Geographic-en hau. 

 Atahualpa: Inka herriaren azken erregeari buruzko azalpenak espainiar konkistaren historiarekin 
lotzen dira, nahitaez. Zer esanik ez Francisco Pizarrorekin Wikipedia abiapuntu ona izan liteke 
pertsonaiaren berri jasotzeko. 

 Rapa Nui eta moaiak: ozeaniar kulturaren mendebaldeko muga osatu zuen kultura honek. Kultura 
itsastarra, berezia, Vaiana filmean erretratatu zena. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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    Bigarren abentura: BIHOTZ IZOZTUAK 
 

 

5. Jarduera. Bihotz izoztuak, 51-57 orrialdeak 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sinopsia: Istorio berri bat hasi da, oraingoan Mirkaren zibilizazioan, Tarox sisteman. Mirkaren 
espazio-ontzia Neutar deritzon base-espazialera iristen ikusten dugu, han baitago Jon, heziketa 
programa baten azken fasean. Iritsi bezain pronto zerbait gaizki dabilela antzematen du Mirkak, 
dena kontrolatzen duen konpu-materrek ezohiko portaera akastuna duela nabarituta. Ezer larririk 
gertatu aurretik Mentos-engana aholku eske joatea erabakitzen du. 

 
 

Jardueraren azalpena: Binetak aztertzen jarraituko dugu. Bineten ezohiko portaerei gainbegiratu 
bat emango diogu, narrazioan nola eragiten duten ikusteko. Irakasleak instrukzio hauek luzatuko 
dizkie ikasleei: 

 Begiratu 51. orrialdea. Lau bineta daude, baina bi bineta handiena den binetaren gainean 
jarrita daude. 
◦ Bineta handian zer ikusten da? (Tarox sistemaren ikuspegi zabala) 
◦ Bineta txikietako elkarrizketa gertatzen denean, bineta handian egoten jarraitzen du 

espazio-ontziak? (bai, bineta handiak gertaerek kokapen orokorra adierazten du, bineta 
txikiena baina denbora luzeagoz irauten duena). 

◦ Zein da goiko bineta luzangaren zeregina? (bineta handiaren kokapen orokorra 
adieraztea, espazio urruneko lekuren batean dagoela azpimarratzea). 

 Begiratu orain 57. orrialdea. Berriz ere bineta txikiak ditugu, handiekin batera. Baina 
desberdintasun batzuk daude, kontatzen digutena desberdina delako. 
◦ Zenbat bineta handi daude? (bi) Tamaina berdinekoak? (bai) Elkarren gainean? (bai) 

Non daude txikiak? (handien tartean) 
◦ Zein leku da goiko binetakoa, eta zein beheko binetakoa? (bidaiaren abiapuntua, eta 

helmuga) 
◦ Tarteko binetan noiz gertatzen dira? (bidaian zehar) 
◦ Tren geltoki batetik besterako bidaian berdin jokatuko zuen marrazkilariak? Eta 

kontinente arteko barku bidaia batean? Non dago koska? (abiapuntua eta helmuga 
espazio handi-esanguratsuak diren, edo ez, adieraztea) 

 Goazen orain 52. orrialdera. 
◦ Goiko binetaren azpian bi bineta zapal daude. Zer adierazi nahi digu marrazkilariak 

ikuspuntu xehe horiekin? (abiadura, gehiegizko igurtzia, ezohiko gertaera) 
◦ Mirka aulkitik erortzean bere hankek binetaren mugak pasatzen dituzte, zergatik? 

(astindua oso bortitza izan dela azpimarratzen laguntzen du, pertsonaiak muga 
zeharkaezina “nahigabe” zeharkatuta. Era berean fokua beregan jartzen laguntzen du) 

Helburuak.  

 Ezagutza literarioa: bineten kokapena eta tamaina narrazioaren lagungarri 
 Ezagutza soziokulturala: adimen artifizialak 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu


                                                              

                
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

EIBZren (Egilea: Imanol Mercero) lan hau CC BY-SA 4.0  lizentzia baten mende dago. 

                                                                                                                                                                                 9 

 Azkenik 55. orrialdeko erdiko bineta txikian kontzentratuko gara. Zenbait ekintza-une 
daude bere inguruan antolatuta. 
◦ Bineta txikiaren ezkerretara bineta bat dago, baina bi une adierazten ditu. Nola lortzen 

du begiz bereiztea? (kolorea) 
◦ Zein da erdiko binetaren zeregina? (detaile garrantzitsu bat nabarmentzea, eta 

gertaerak aurretik-ondoren bereizten laguntzea). 
 Marraztu... 

◦ lau binetako sekuentzia bat “bidaia” izenburuarekin 
◦ hiru binetako sekuentzia bat “azokan” izenburuarekin. 

 
 

6. Jarduera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsia: Mentos-engana aholku eske joango dira, Natalurrera. Mentosek iragarriko die konpu-
masterren funtzionamendu okerra urruneko uhin elektromagnetiko batek eragiten duela, eta 
urruneko planeta baten koordenadak ematen dizkie, han omen dago eta uhinen sorburua. 

 
Jardueraren azalpena: Binetak pixka bat gehiago aztertuko ditugu. Bineten mugak noiz eta nola 
gainditzen diren aztertzen jarraituko dugu, aurreko jardueran Mirkaren erorialdiarekin (52. orr.) 
aztertu ahal izan genuenaren ildotik. Irakasleak instrukzio hauek luzatuko dizkie ikasleei: 

 Adi behatu itzazue 58-61. orrialdeetako bineten mugak. Lau orrialde hauetan binetaren 
mugak hainbatetan gainditzen dira, eta horretarako bi arrazoi desberdin daude. 
◦ Batzuetan globoak dira binetaren mugak zeharkatzen dituztenak. Zergatik/zertarako? 

(irudiari lekua uzteko, irudia ez zapaltzeko) 
◦ Beste batzuetan marrazkiak dira binetaren mugak zeharkatzen dituztenak? 

Zergatik/zertarako? (objektuak eta pertsonaiak nabarmendu egiten dira, iruditik “atera” 
egiten dira, 3Dko objektuak balira bezala. Ikus 59 orrialdeko 3. bineta eta 60. orrialdeko 
4. eta 5. binetak) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Helburuak.  

 Ezagutza literarioa: bineten mugak urratzen 
 Ezagutza soziokulturala: bizitza unibertsoan zehar, adimen garapena 
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7. Jarduera. Bihotz izoztuak, 62-71 orrialdeak 
 

 

 

 

 

 

 

Sinopsia: Bidaia luze baten ostean planeta likits batean nola hala lur hartzen dute Jonek eta Mirkak, 
ontziaren kontrola erabat galtzen baitute uhin elektromagnetikoaren eragin handiagatik. Tamalez 
ontzia likistasunean hondoratu egiten zaie lur hartzearekin batera. Handik gutxira orukondarrak 
topatzen dituzte, lurrazpiko base batean. Azaltzen dietenez uhina eurek Orukonera igortzen duten 
laguntza eskaera da, planeta likitsean arrapatuta omen daude-eta. Mirkak proposatzen die espazio-
ontzia azalera ekartzen laguntzea eta Orukonera laguntza eske abiatzea. Baina... 

 
Jardueraren azalpena: Komikigintzan testuak eta marrazkiak elkarren lagungarri izaten dira, eta 
bien artean istorioa osatzen dute. Hala ere, batzuetan irudiek eramaten dute kontakizunaren 
gidaritza, eta beste batzuetan testurik gabe irudiek ezin dute istorioa aurrera eraman. Horren 
adibide bana ikusiko ditugu. 
Irakasleak 62-63 eta 70-71 orrialdeen fotokopiak ikasleen artean banatuko ditu, globoetako hitzak 
ezabatuta. Ikasleei falta den testua berrosatzeko eskatuko die. 
Ikasleek narrazioaren pasarte hauek irakurrita izango dituzte ordurako, baina zailtasun oso 
desberdina izango dute testua berrosatzeko orduan. Ziurrenik 62-63 orrialdeetako testua nahiko 
erraz berrosatuko dute, eta 70-71koa, aldiz, neke handiarekin. Arrazoia sinplea da: lehen orrialde 
parea (62-63) ekintza askokoa da, bisualki erraz kontatzen den pasartea, eta honegatik marrazkiak 
narrazioaren haria darama, eta testuak osatu baino ez du egiten. Aldiz, bigarren orrialde parea (70-
71) ekintza ez bisualez osatutako pasarte bat da, aurkezpen eta negoziazio une bat, eta marrazkiek 
testuingurua ematen duten bitartean, testua da informazioa emateaz arduratzen dena. 
Irakasleak hausnarketa hauxe plazaratuko die ikasleei, egokia ikusten duen unean. 
 

 

8. Jarduera. Bihotz izoztuak, 72-93 orrialdeak 
 

 

 

 

 

 

Sinopsia: Murgil egiten dutenean espazio-ontziaren bila, trizioen erasoa jasaten dute. Borroka 
gogorraren ostean, Jon bahituta daramate trizioek, eta Mirka orukondarrekin itzultzen da basera. 
Jonek, trizioen berri duenean, jabetzen da planetako berezko biztanleak izateaz gain, izaki jator eta 
abegikorrak direla, eta orukondarren erruz euren planetaren ekosistema guztia hondatzen ari dela, 
muturreko egoera bateraino. Bitartean Mirka ez dago lasai, orukondarrei susmoa hartuta, euren 
ustezko babesleak benetan bahitzaile direla ohartzen da, eta erasoa jasaten du. Zorionez Jon eta 
trizioak bere erreskatera iristen dira, eta guztien artean orukondarrak garaitzea lortzen dute. 

Helburua.  

 Ezagutza literarioa: hitzak eta marrazkiak, banaezinak? 

Helburua.  

 Ezagutza literarioa: gidoiaren bihurguneak, ezustekoak, eta pertsonaien ezaugarriak. 
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Jardueraren azalpena: Abenturaren une gorenean gaudela, ohartzen gara ezer ez dela uste genuen 
bezala. Zintzoak zirela uste genuenak asmo makurrean ari dira, eta ez dira ezta izaki bizidun, baizik 
eta robotak. Eta trizioekin kontrakoa gertatzen da, uste genuenaren kontrara, euren burua 
defenditzen ari diren izaki nobleak baitira. Komikigileek bat-batean buelta eman diote guztiari, 
baina ez dira edonola aritu. Paper aldaketak gertatu aurretik pistak eman dituzte, irakurleak artez 
edo moldez antzemateko moduan. 
Gai izango al zinatekete pista horiek aurkitzeko? 
Irakasleak gidatuta, orrialde hauetan orukondarren gaiztotasuna adierazten duten pistak aurkitu 
beharko dituzue, bai eta trizioen zintzotasuna adierazten dutenak. Hona adibide batzuk:  

 Orukondarrak gaiztoak dira... darabilten arma mota suntsitzailearengatik, erakusten duten 
erruki faltagatik atxilotutako trizioak hiltzean, hotz eta emoziorik gabeak direlako, bizidun 
itxuraren azpian ezkutatzen diren robotak direlako, inbaditzen dituzten planeten 
ondasunak xahutu arteko bakerik ez dutelako,... 

 Trizioak zintzoak dira... aukera izanda ere ez dutelako Jon hiltzen, euren bizia arriskuan 
jartzen dute besteen alde, ezezagunei abegi ona egiten dietelako (orukondarrak euren 
planetara etortzen utzi zieten, 85 orrialdean azaltzen denez), naturaren aldeko jarrera 
erakusten dute,... 

Laburbilduz, trizioek ongi-nahiaren balore etiko unibertsalak erakusten dituzten bitartean,  
orukondarrak, aldiz, balore negatiboen erakusgarri agertzen dira.  

 
 

9. Jarduera. Bihotz izoztuak, 94-96 orrialdeak 
 

 

 

 

 

 

 

Sinopsia: Istorioak azken ezusteko batekin amaituko du. Jon eta Mirka Mentosengana itzultzen 
direnean Natalurrera, ezusteko bat bestearen atzetik gertatuko da. Mentosek aitortu beharko die 
bera zela Neutarreko sistema hankaz gora jartzen ari zena, helburu zintzo batekin ordea: biztanleak 
konbentzitzea makinen erabilera utzi eta adimen garapen hutsean oinarritutako zibilizazio bat 
abiatzea. Gainera, Mentosek aitortzen die ez zebilela bakarka asmo hau garatzen, baizik eta bera 
bezalako beste kide batzuekin, Orukon planeta urrunean omen zeudenak. Alta, sekulako ezustea 
jasotzen du Mentosek, jakitean Jon eta Mirkaren ahotik makina bat zela bere ustezko senideen 
mezuaren atzean zegoena, eta, hortaz, makina baten iruzurra jasan zuela. Istorioa amaitzeko, 
Mentosek, Jonek eta Mirkak ondorioztatzen dute gizarte ideal batek bi baliabideak garatzea 
beharrezko duela, alegia, teknologia zein adimena, bi-biak beharrezko dituztela aurrera egitekotan. 

 
 
 
 
 
 

Helburua.  

 Ezagutza literarioa: Amaiera on baten ezaugarriak. 
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Jardueraren azalpena: Azken ezustekoaren ondoren, pertsonaiek hausnarketa bat plazaratzen 
digute, istorioa borobiltzeko. Izan ere abentura handiak bizitzeak ez du derrigor mezuaren falta 
esanahi, eta gidoilariaren esku dago aldarrikapen batekin amaitzea. 
Guk ere liburuaren azken parte honi azken begiratu bat emango diogu, gelan eztabaida eraginez. 
Asmoa abentura bere osotasunean baloratzea izango da, istorioari ikusi dizkioten puntu fuerteak 
eta ahulguneak nabarmenduta. Elkarrizketa bideratzeko galdera hauek lagungarri gertatu ahal 
zaizkio irakasleari: 

 Nolako amaiera espero zenuen? Zein beste modura amai zitekeen abentura? 
 Zopix gabe aritu dira abentura ia osoan Jon eta Mirka. Zure ustez Zopixek parte hartu izana 

balu zer paper jokatuko zuen? Istorioaren haria aldatuko zen? Eta amaiera? 
 Orukon planetako robotak ezagutu ditugu, baina bertako izakiak nolakoak diren ez dugu 

jakin. Zure ustez nolakoak izango dira? Marraztu ezazu, nahi baduzu. 
  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu


                                                              

                
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

EIBZren (Egilea: Imanol Mercero) lan hau CC BY-SA 4.0  lizentzia baten mende dago. 

                                                                                                                                                                                 
13 

Irakurri ondoren 
 

1. Jarduera.  
 

 

 

 

 

 

Jardueraren azalpena: Ikasleak komiki sinple bat egiten jarriko ditugu. Gidoia errazteko ikasleei 

lagungarri hauek eskainiko dizkie irakasleak: 

 Komikiaren izenburua: “ Nola egin ...” (patata tortilla, paperezko hegazkina, gitarra bat, 

komiki bat...) 

 Bineta kopurua: hiru 

Denbora mugatua emango die irakasleak. Modurik eraginkorrenean egin dezatela lan, binaka, 

bakarka,... baina arin, ariketa hasi baino ez baita egin. Komikia amaitu dutenean, elkarri erakutsiko 

diote emaitza.  

Orduan irakasleak beste bi bineta tartekatzeko eskatuko die, hirukoa beharrean bosteko komikia 

osa dezaten gidoi berbera erabilita (eta nahi balute beste hiruen azpian/alboan marraztuta).  

Oraingoan bai, amaitutakoan, ariketa bukatu egingo dela hitzemanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jarduera.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Helburua.  

 Ezagutza literarioa: gidoiak asmatzen, garatzen eta gauzatzen 

Helburuak.  

 Ezagutza literarioa: gidoiak asmatzen 
 Ezagutza soziokulturala: bizitza unibertsoan zehar, adimen garapena 

Irakaslearentzako baliabideak 
 
Komikigintza lantzeko liburu-gida hau dugu euskaraz: 
 

 Smart Smiley, Jess: Egin zeure komikiak!. Ibaizabal, 2019 
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Jardueraren azalpena: Bigarren abenturan Jon eta Mirka planeta ezezagun berri batera joan dira. 

Baina planeta horren ezaugarriak ez dira hain ezezagunak. Eta gauza bera esan liteke Tarox 

sistemako planetez ere, ez dira guk ezagutzen dugun lurraren hain desberdinak. Zergatia begi-

bistakoa da: gure irudimenak ezin du irudikatu erabat desberdina den mundu bat. Honegatik 

interesgarria da ikasleei ikusaraztea nola sortu duten Harriet eta Redondo komikigileek planeta 

berri hau. Irakasleak instrukzio hauek emango dizkie ikasleei: 

◦ “Aztertuko ditugu 62-71. orrialdeak. Planeta berri batera joan dira protagonistak, planeta 
urrun eta ezezagun batera. Planeta hori hain urrun dago, galaxia osoa gurutzatu behar dela 
hara iristeko. Hala ere planeta hau ez da gure lurretik hain desberdina”. 
▪ Bi zerrenda egin itzazue koadernoan. Marrazkietan ikusten duzuenaren arabera: 

 Zerrenda batean gure lurretik desberdinak diren ezaugarriak jaso beharko dituzue. 
(planeta gorria da; aintzira bat osatzen duen liquo-plast materia energia iturri 
handia da; zera likits batek estaltzen du liquo-plasta) 

 Beste zerrendan gure lurreko ezaugarri berdinak dituzten gertaera edo gauzak. 
(gasak, likidoak eta solidoak daude; likidoak zirimolan jaisten dira (65 orr.), 
sumendiak daude, soinua entzuten da,...) 

◦ Une egokia izan daiteke gure planetatik kanporako bizitzari buruz hitz egiteko. Honetarako, 
lehen pausoa, bizitza izateko baldintza minimoak zein diren ezagutzea izango da. 
▪ Zer behar da bizitza izateko planeta batean? Ur likidoa, atmosfera babesgarri bat, eta 

izar baten inguruan orbita egokia izatea (ez urrutiegi, ez gertuegi). 
 Atal hau aberasteko Professor Astro Cat’s Frontiers of Space jakintza-albuma erabiliko 

dugu, bereziki 52-53 orrialdeetako “Life in the Unknown”. Bertan hausnartzen da 
lurraz gaindiko bizitza nolakoa izan daitekeen, gure planetako ezaugarrietatik 
abiatuta.  

▪ Jarraian, Biziaren historia liburuaren laguntzaz, gure planetan bizia nola sortu zen 
ikertzea proposatuko die irakasleak, batik bat 14 eta 38 orrialdeen arteko azalpenak, 
berttan kontatzen baita modu grafiko ulerterraz eta zientifikoki zorrotzean bizia 
sortzean gure planetaren egoera, eta bizitzaren eboluzioak eman zituen urratsak bai 
ingurune desberdinetara egokitzeko, bai eta kolapsoetatik ateratzeko ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irakaslearentzako baliabideak 
Hona aipatu ditugun bi liburuen erreferentziak: 

 Newman, Ben & Dominic Walliman: Professor Astro Cat’s Frontiers of Space. Flying Eye Books, 2013 
 Ledu, Ste phanie & Caroline Hu e: Biziaren historia. Ttarttalo, 2015 

 
Espazioaren esplorazioarekin irrika sortu bada hona bi liburu txukun euskaraz:  

 Hainbat egile: Espazioaren esplorazioaren historia. Ttarttalo, 2016 
 Fradin, Natacha & Sophie Lebot: Zerua eta espazioa. Ttarttalo, 2013 
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3. Jarduera.  
 

 

 

 

 

 

 
Jardueraren azalpena: Zientzia fikzioa pertsonen eta zibilizazioen mugak arakatzeko tresna da. 

Istoriorik sinpleenek ere galdera sakonetara eramaten gaituzte, konturatu gabe. 

Jarduera honetan eztabaida irekiak proposatuko ditugu, bizitzaren mugez, nortasuna eraikitzeko 

ditugun baliabideez, eta identitateez. 

Honetarako eztabaida eremu bat izendatuko dugu zeinetan borobilean eserita egongo diren 

partaide guztiak. Arau gutxi egongo dira, baina zorrotzak. Printzipioz gidari lanak irakasleak egingo 

ditu, baina taldearen arabera beste norbait izan daiteke, aberasgarria izango dela irizten bazaio. 

Hauek arauak: 

 Hitza hartzen duena errespetatuko da, amaitu arte. 

 Iritzi guztiak onartuko dira, baina ez dira onartuko irainak edo bestelako gutxiespenak, ez 

bertakoei, ez kanpoko edonori zuzenduak izanik ere. 

 Hitz egitea ez da derrigorrezkoa, baina partaide bakoitzak gutxienez behin hitz egitea 

minimoa da. (gidariak erabaki dezala nola kudeatu parte hartzea). 

 Hitz egiteko eskubidea ematen duen objektu bat erabiliko da (pilota bat, oihal bat,...), hori 

ez duenak ezin hitz egin. 

Hauek dira gidariak proposatuko dituen egoerak, eta euren galderak: 

 2035 urtean gaude, roboten futbol liga antolatu dute. 

◦ Dibertigarria izango al zen roboten arteko partida bat ikustea? 

◦ Inprobisatzeko gai izango dira robotak? 

◦ Robotak talentua eduki dezake? Zer da zehazki talentua izatea? 

◦ Robotak pertsonak baino futbolari hobeak izango dira? Joko perfektua izango dute? 

Nolako litzateke joko perfektu hori? 

 2035ean jendeak bere buruaren klon-ak egiten ditu. 

◦ Ahal bazenu, zure buruaren klona egingo zenuke? Zergatik? 

◦ Zure klon batek eskolako etxeko lan guztiak egingo balitu, zuk zer ikasiko zenuke? Zer 

egingo luke klonak, eta zer zuk? 

Helburua.  

 Ezagutza soziokulturala: bizitzaren mugak, nortasuna eta identitatea 
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◦ Zure klonak zerbait txarra egingo balu, zein izango zen erruduna? 

◦ Klonak bazenitu, eurak ere zu izango ziren? Ala zure kopiak? Zein da desberdintasuna? 

 

 2035ean pertsonaren atal guztiak ordezkatu ahalko dira hobeagoengatik. 

◦ Pertsona bat bere atalen batura baino gehiago al da? 

◦ Antxustegi jaunak hobeagotzea erabaki du. Noiz utziko dio bera izateari, eta noiz izango 

da beste pertsona bat? Barruko guztia aldatutakoan Antxustegi jauna izaten jarraituko 

du? Eta kanpoko guztia aldatutakoan? 

◦ Hobekuntza prozesuan zehar Antxustegi jaunaren atal zahar guztiak biltegian gorde 

dituzte. Azken atala aldatzean, nor izango da Antxustegi jauna, atetik ateratzen dena, ala 

biltegiko pieza multzo hura? 

◦ Nahiko zenuke hobeagotu? Zer hobetuko zenuke, eta zergatik? 

 2035eko udaran bizkarrean botoi bat dirudien zerbait ikusten diozu haur bati bizkarrean. 

◦ Sakatuko zenuke? 

◦ Egun batean, dutxan zaudela botoi bat topatuko bazenu zure gorputzean, zer egingo 

zenuke? Sakatuko zenuke? Norbaiti kontatuko zenioke, ala ezkutuan mantenduko 

zenuke? 

◦ Nola dakizu ez zarela robota? 

◦ Ziurtasun osoz dakizu pertsona bat zarela? 

◦ Abantailaren bat izango luke robota izateak, pertsona beharrean? 

◦ Robota bazina, nahiago zenuke ez jakitea? 

◦ Robota zarela deskubrituz gero, pertsona izaten jarraituko zenuke? Zu izaten jarraituko 

zenuke? 

 2035ean robot metalikoak daude haurrekin jolasten dakitenak. 

◦ Robot bat izan daiteke pertsona bat baino lagun hobea? 

◦ Zer da lagun ona izatea? 

◦ Jakingo luke robot batek bereizten benetako borrokaren eta jolasezkoaren artean? 

◦ Maitatu daiteke robot bat? Zer desberdintasun dago robota maitatzearen eta pertsona 

maitatzearen artean? 
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Lan hau Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa lizentzia baten mende dago. 

 

Honakoak egin ditzakezu: 

 Partekatu — partekatu, kopiatu eta birbanatu edozein bitarteko edo formatutan. 

 Moldatu — nahasi, eraldatu eta horretan oinarrituz sortu edozein xedetarako, baita merkataritza-

xedeetarako ere. 

Honako baldintzen arabera: 

 Aitortu — Aitortza egokia egin behar duzu, lizentziaren esteka eman behar duzu eta aldaketak egin diren 

adierazi behar duzu. Zentzuzko edozein modutan egin dezakezu hori, baina ez duzu aditzera eman behar 

lizentzia-emaileak zu edo zure erabilera onesten duenik. 

 

 PartekatuBerdin — Materiala nahasten, eraldatzen eta horretan oinarrituz sortzen baduzu, 

jatorrizkoaren lizentzia berarekin banatu beharko dituzu zure ekarpenak. 

 

Irakaslearentzako baliabideak 
 
Eztabaida honetako gaiak eta galderak iturri honetatik jaso dira: 
 

 Duthie, Ellen & Daniela Martago n: Yo, persona. Wonder Ponder, 2015 
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