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Ikuspegi orokorra 

 

 

Zer da gida hau? Zergatik egin dugu? (Fernando Morillo) 

 

 

Bideoaren lotura: https://youtu.be/QXrClolGftA  

 

 

 
 

 

  

https://youtu.be/QXrClolGftA
https://youtu.be/QXrClolGftA
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Gidaren egileak, laburrean 
   

- Susana Sancho. Basauriko Urbi BHIko irakaslea. 20 urtetik gora 

daramatza ikastetxeetan Euskara eta Literatura irakasten. 

- Fernando Morillo. Euskal idazlea eta sortzailea. 20 urtetik gora 

daramatza eskolaz eskola sormena eta euskara sustatzen. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaumin sormen-taldea 
 

Gure lanen gainean informazio gehiago (edo edozer aholku edo iruzkin) 

nahi izanez gero, idatzi, mesedez, hona: 
 

gauminhontza@gmail.com 
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Hiru istripu eta bi amodio: 

irakurketa-gida dinamikoa 

 

Landuko dugun GAI NAGUSIA Heziberri 2020 curriculumeko oinarrizko 

konpetentzien bitartez: maitasun-istripuei aurre egiteko bideak lantzea 

klasean, gamifikazioaren bitartez.  

 

Horiez gain, hezkuntzan hain funtsezkoak iruditzen zaizkigun eta elkarrekin 

hain loturik dauden honako gaitasun hauek ere landuko ditugu: maitasunaren 

zenbait ikuspegi, maitasunaren mitoak, gamifikazioa, rol-jokoak, pertsonaien 

karakterizazioa, lotsak eta, nola ez, Marie Curie (liburuko protagonista 

―ezkutua‖).  

 

 

Gamifikazioak, beraz, leku handia izango du gida honetan, prozedura biziki 

interesgarria iritzi baitiogu, klasean egindako hainbat esperientziaren arabera.  
  

Lan honetarako ardatz hartuko dugun liburua: Hiru istripu eta bi amodio 

(Fernando Morillo Grande idazlearena). 2014an, Juul saria lortu zuen 

liburuak.  

  

MAILA: DBHko 2. eta 3. maila.  

SAIOAK: 12 ordu.  
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Hiru istripu eta bi amodio: gamifikazioa 

Gamifikazioa. Genially.  
 
Gidan zehar azalduko da egokiago Genially zer den eta nola erabil daitekeen.  

 

 
 

1. TESTUINGURUA 

 

Ikasleen profila 

 

DBH 2. eta DBH 3. mailetako ikasleentzat da aproposa gida hau. Hogei 

ikasle edo gutxiago izanez gero, hobeto.  

Ikasleek liburua irakurri badute, probetxu handiagoa aterako diote gidari.  

 

Materiala 

 

Unitate didaktiko hau era digitalean egiteko dago antolaturik. Hala ere, 

ikasleek ordenagailurik izan ezean, paperean ere inprima liteke, eta irakasleak 

eduki digitalak arbelean proiekta ditzake, esate baterako. 

  

https://view.genial.ly/5e9836f037cbd20d78d7ce7c/horizontal-infographic-review-hiru-istripu-eta-bi-amodioak
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2. DENBORALIZAZIOA 

 

12 orduko proiektua da, betiere ikasleen erritmoaren arabera. Zatika ere 

erabil daiteke, nahierara.  

 

3. KONPETENTZIEI LOTUTAKO EDUKIAK 

 

 

JARDUERA GUZTIETAN ZEHAR LANDUKO DIREN 

KONPETENTZIAK, BANAN-BANAN ZEHAZTURIK 
 

1. ERRONKA: EZ DAGO PRINTZERIK  

 
1. JARDUERA  
 

Liburua irakurri ondoren, pertsonaiak identifikatzea emandako deskripzioaren 

arabera.  

 
- Norbera izaten ikasteko konpetentzia. 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

 

2. JARDUERA 

 

Pertsonaiak karakterizatzea eta horren arabera jokatzea eta antzeztea bideo 

batean.  

 
- Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia.  

- Elkarbizitzarako konpetentzia. 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Arterako eta musikarako konpetentzia. 

- Motrizitaterako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

 
 

3. JARDUERA 

 

Liburuaren pasarte baten mezu nagusia ateratzea.  
 

- Elkarbizitzarako konpetentzia. 
- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 
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4. JARDUERA 

 

Bi abesti entzun ostean, hutsuneak betetzea.  
 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Arterako eta musikarako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

- Elkarbizitzarako konpetentzia. 

 

 

 

5. JARDUERA 

 

Iraganeko baldintzako adizkiekin gurutzegrama bat betetzea.  

 
- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Matematikarako konpetentzia.  

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

- Elkarbizitzarako konpetentzia. 

 

6. JARDUERA 

 

Maitasun erromantikoari buruzko mitoak irakurtzea, eta mito horien kontrako 

jarrerak lotzea liburuaren pasarteei. Talde handian mito horiei buruz 

eztabaidatzea.  
 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

- Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia. 

- Elkarbizitzarako konpetentzia. 

 

 

2. ERRONKA: MAITASUN-ISTRIPUAK 

 
1. JARDUERA 
 

Liburuan maiteminarekin zerikusia duten emozioen hiztegia hitzen erruletan 

asmatzea.  
 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

- Norbera izaten ikasteko konpetentzia. 

- Elkarbizitzarako konpetentzia. 

- Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia. 
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2. JARDUERA 

 

Liburuan dauden maitemintze-egoerei buruz aholkuak ematea, alegiazko 

baldintza eran, Itsasontzien jokoaren bidez. Gero talde handian eztabaidatzea.  
 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

- Norbera izaten ikasteko konpetentzia. 

- Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia. 

- Elkarbizitzarako konpetentzia. 

 

 

3. ERRONKA: IRAULTZA 

 
1. JARDUERA 

 
Marie Curieri buruzko Kahoot aplikazioa erabiltzea, liburuan aipatutako 

eszenez.  
 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

- Elkarbizitzarako konpetentzia. 

- Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia.  

 

2. JARDUERA 

 

Liburuari buruzko galdetegi orokorraren autozuzenketa egitea. 
 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

- Elkarbizitzarako konpetentzia. 
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4. AGERTOKIA 

 

     Hona hemen ikasleek biziko duten egoera (agertoki honetan mugitu beharko 

dute):   

 
Nerabeak zarete. Zuen bihotzak, zuen aldarteak, artoa krispeta bihurtzen den 

ontzia dirudi orain. Horrelaxe dago Anuska protagonista ere. Horrela egon eta 

egongo gara guztiok noiz edo noiz bizitzan.  

 

Zuek orain aholkulari trebeak izango zarete. Bihotzaren ikerlariak. 

Maitasun-istripuetan adituak. Psikologoak. Besteon arazoak entzuten dituen 

belarri handia. Hurrengo klaseetan aztertuko dugun liburuaren aztertzaileak.  

 

Mutil/neska bat gustatzen zaio lagun bati, baina ez da ausartzen hari ezer 

adierazten, edo hark ez dio kasurik egiten. Agian beste ezagunen batek bi lagun 

ditu gogoko, edo beste batekin dabil gustatzen zaiona. Mutil/neska bera 

kuadrillako biren gustukoa izan liteke, edo lagun batek neskak eta mutilak 

gustuko izan… Zernahi egoera.  

 

Liburuaren pertsonaien eta ekintzen bidez ikasiko duzue maiteminaren harea 

mugikorretan ibiltzen, eta beste batzuei laguntzen. Zeuen buruari laguntzen 

finean, maiteminaren amaraunean, noiz edo noiz guztiok jausiko garelako.  

 

Aholkularien talde bikainak osatuko dituzue, eta batez ere ―belarri handiak‖ 

bihurtuko zarete, liburuaren pertsonaiak, eta zure inguruko pertsonen (zentzu 

zabalenean ulertuta: lagunen, familiaren…) maitasun-istripuak ulertzeko, eta 

batez ere, haietatik ikasi ahal izateko.  

 

Zuetako zer taldek entzungo du ondoen? Nor aterako da salbuen maitasun-

istripuetatik?  Bat, bi, hiru… Jokoa hastear da! 
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5. JOKALARIAK ETA TALDEKATZEAK 

 

Jokalariak lauzpabost ikasleko taldeetan egongo dira antolatuta, eta lan 

kooperatiboan arituko dira. Taldekide bakoitzak rol jakin bat beteko du taldean. 

Kooperazioaren eta rolen arduren lorpen maila errubrika baten bidez neurtuko 

da ondoren.  

 

 Arduren banaketa 

 

TALDEA: 

 

 

 

 

 

KOORDINATZAILEA 

-Taldekideen partaidetza erraztuko du (lanean hasteko 

animatu, txandak eman eta errespetarazi…). 

-Taldearen funtzionamendua zainduko du (prozedurak, 

arauak, portaerak…). 

-Jarduerak moderatuko ditu (txandak errespetarazi, 

lana banatu eta bideratu…). 

-Lanaren jarraibideak betetzen direla ziurtatu behar du.  

 

IDAZKARIA/EUSKARAREN 

ARDURADUNA 

-Taldeko egunerokoa beteko du. 

-Jarraipen-orriak betetzeaz arduratuko da. 

-Taldearen erabakiak idatziko ditu. 

-Euskararen erabilera erregulatuko du. 

 

BOZERAMAILEA/ 

TONUAREN ETA 

DENBORAREN 

ARDURADUNA 

 

-Taldearen iritziak, zalantzak, ekarpenak adieraziko 

ditu. 

-Esandakoaren tonua eta bolumena egokiak direla 

ziurtatuko du. 

-Irakaslearekin harremana bideratuko du. 

-Denborarik galtzen ez dela ziurtatu behar du. 

-Zerbait denbora jakin batean egin behar badute, 

denbora neurtuko du.  

 

EDITOREA/ 

INFORMATIKARIA 

-Aurkezpenaz eta txukuntasunaz arduratuko da. 

-Tituluek, azpitituluek eta testuek formatu bera dutela 

kontrolatuko du. 

-Mezuak (posta elektronikoak eta abar) bidaliko ditu. 

-Proiektuen azken ekoizpen digitalak irakasleari 

bidaliko dizkio. 

 

LAGUNTZAILEA/ 

BITARTEKARIA 

 

-Taldeko norbait falta bada, ordezkatu egingo du. 

-Lanaren arabera, lanik gehien daukanari lagunduko 

dio. 

-Gatazkarik balego, muturreko jarrerak hurbiltzen 

saiatu behar du. 
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6. JOKO-ARAUAK 

 

-Gelan dauden 4 edo 5 ikasleko taldeak lehiatuko dira elkarrekin. 

-Erronka ―entzutean‖ datza, besteon arazoak ulertzean. Besteon lekuan 

jartzean. Erortzean eta altxatzean. Erronka guztiak gaitasun horiekin daude 

erlazionatuta, eta errubrikekin neurtuko dira.  

-Erronken bidez ―belarriak‖ ( ) lortuko dituzte taldekideek.  

 

-Talde euskaldunenek eta kooperatiboenek ere belarriak  jasoko dituzte 

jardueretan. 

 

-Joko osoan zehar ―belarri‖ gehien lortu duen taldeak irabaziko du.  

 

-Talde bakoitzak puntuen (belarrien) kontaketa egin beharko du.  
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7. KONPETENTZIEN EBALUAZIOA 

Unitatea bukatu ostean, banan-banan egiteko.  

 

 BIKAIN OSO ONDO ONDO/NAHIKO ESKAS 

 

Ikasten eta 

pentsatzen 

ikasteko 

gaitasuna 

 

Oso ondo hautatzen 

du informazioa. 

Informazioa 

sailkatzeko, 

gordetzeko, 

laburtzeko eta 

hedatzeko gaitasun 

handia du.  

Informazio oso 

adierazgarria 

hautatzen du, eta 

oso ondo sailkatzen 

eta laburtzen du.  

Oso modu egokian 

zabaltzen du.  

Informazioa 

bilatzeko 

zailtasunen bat du. 

Askotan ez du ondo 

laburtzen edo 

adierazten.  

Garrantzitsua ez 

den informazioa 

hartzen du. Ez du 

ondo laburtzen, eta 

garrantzirik 

gabekoa 

azpimarratzen du.  

 

Ekimenerako 

eta espiritu 

ekintzailerako 

gaitasuna 

Plangintza ezin 

hobea bere lanetan. 

Proposamen 

berritzaileak egiten 

ditu. Gogo handiz 

egiten du lan.  

Oso ideia onak ditu 

eta proposamenak 

egiten ditu. Gogo 

handia adierazten 

du.  

Ideiaren bat 

ekartzen du.  

Gorabeheratsua da 

eta batzuetan 

proposamenak 

egiten ditu.  

Ez du ideiarik 

ekartzen, ezta 

proposamenik ere.  

 

Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Besteak entzuten 

ditu eta errespetua 

die. Laguntza 

handikoa da eta oso 

bitartekari ona da 

gatazketan.  

Oso ondo lan egiten 

du taldeka.  

Enpatikoa da eta 

bestei laguntzen die.  

Jarrera asertiboa du 

gatazketan.  

Taldean lan egiten 

du, baina ez beti.  

Arazoak daudenean 

batzuetan ez du 

parte hartzen.  

Ez du taldea 

kontuan hartzen. Ez 

die besteei 

entzuten, eta 

gatazkak sor 

ditzake. 

 

Norbera izaten 

ikasteko 

konpetentzia 

Oso ondo 

erregulatzen ditu 

emozioak.  

Bere emozioen 

kontzientzia du.  

Ikasitakoa bikain 

transferitzen du.  

Ikasitakoa oso ondo 

erregulatzen du, 

baita bere emozioak 

ere.  

Bere burua 

ezagutzen du.  

Hainbatetan 

emozioen kontrola 

gal lezake, edo bere 

buruarengandik 

deskonektatzen da. 

Batzuetan ez du 

autoebaluazio ona 

egiten.  

Ez daki 

autoebaluatzen, eta 

emozioen 

kontzientzia eta 

kontrola hobetu 

beharko luke.  

 

 

Hitzez, hitzik 

gabe eta modu 

digitalean 

komunikatzeko 

konpetentzia 

Jardueretan 

agertutako 

komunikatiboak 

primeran ulertzen 

ditu eta  

bikain komunikatzen 

da hitzez, keinuekin 

edo modu digitalean.  

Komunikatzeko 

maila osa ona du 

idatziz, ahoz, eta 

baita baliabide 

digitalekin ere.  

Batzuetan 

zailtasunak ditu 

komunikatzeko, 

ahoz zein idatziz.  

Hainbat 

komunikazio 

motatan gabeziak 

ditu.  
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 BIKAIN OSO ONDO ONA/NAHIKOA ESKAS 

 

Hizkuntza‐ eta 

literatura‐

komunikaziorako 

konpetentzia 

 

Proiektuan 

agertutako testuak 

primeran ulertu 

eta kudeatu ditu. 

Ahozko 

ekoizpenak ere 

primerakoak izan 

dira eta 

hizkuntzaren 

gaineko 

hausnarketa ere 

ezin hobea.  

 

Ahoz eta idatziz oso 

ondo egin du 

hizkuntzaren gaineko 

hausnarketa.  

Errubrikaren 

ehunekoak oso ondo 

interpretatu ditu.  

Hizkuntza arlo 

batzuetan gabeziak 

ditu. Jakin du 

errubrikaren 

ehunekoak 

interpretatzen.  

Hizkuntzari 

dagokionez 

hutsune handiak 

ditu ulermenean 

eta ekoizpenean, 

ahoz zein idatziz.  

Errubrikaren 

ehunekoak ezin 

izan ditu atera.  

 

Matematikarako 

konpetentzia 

Pentsamendu 

logiko eta 

matematiko 

garatua erakutsi 

du gurutzegraman.  

Errubrikaren 

ehunekoak bikain 

interpretatu ditu.  

Taldeko puntuen 

kontaketa 

primeran.  

Oso ondo aritu da 

labirinto-

gurutzegraman.  

Taldeko puntuen 

kontaketa oso ondo 

egin du.  

 

Kostatu zaio 

gurutzegramaren 

logika ulertzea.  

Taldeko puntuen 

kontaketan oso 

ondo aritu da.  

Pentsamendu 

logiko eskasa 

erakutsi du 

gurutzegraman.  

Taldeko puntuen 

kontaketa ez du 

ondo egin.  

 

Natura‐ eta 

osasun‐zientzien 

bidez zientziarako 

konpetentzia 

 

Marie Curie 

pertsonaiaren 

bidez zientziari 

buruzko ezagutzak 

ondo bereganatu 

dituela erakutsi 

du.  

Ezagutzak ditu Marie 

Curie pertsonaiarekin 

zerikusia duen zientzia 

arloan, eta hala 

adierazi du proiektuan 

zehar.  

Zientziari buruzko 

jakintza falta, 

Marie Curie-ri 

dagokionez.  

Ezagutza 

zientifikorik ez du 

Marie Curie 

pertsonaiari 

dagokionez.  

 

Teknologiarako 

konpetentzia 

Ikuste-gaitasun 

bikaina 

itsasontzien 

jokoan. Proiektuak 

eskatutako 

baliabide digitalak 

primeran 

kontrolatu ditu.  

 

Oso ikuste-gaitasun 

ona itsasontzien 

jokoan. Proiektuak 

eskatutako baliabide 

digitalak oso ondo 

kontrolatu ditu.  

 

Ikuste-gaitasun 

egokia itsasontzien 

jokoan. Baliabide 

digitalak egoki 

kontrolatu ditu.  

Adimen espazial 

eskasa erakutsi du 

itsasontzien 

jokoan. Ez da 

trebea baliabide 

digitalak 

erabiltzen.  
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Gizarterako eta 

herritartasunerako 

konpetentzia 

 

Liburuan agertzen 

den I. Mundu 

Gerrari buruz 

jakintza handiak 

ditu.  

Liburuan agertzen den 

I. Mundu Gerrari 

buruz ezaguera batzuk 

ditu.  

Batzuetan 

zalantzak ditu I. 

Mundu Gerran 

agertutako 

pasarteetan. 

Ez du ezagutzarik 

arlo horretan.  

Musika eta arte 

plastikoetarako 

konpetentzia 

 

Musikarekin 

izugarri gozatu du.  

Pertsonaien 

karakterizazioa eta 

antzezpenak 

bikain egin ditu.  

Abestiak oso ondo 

ulertu ditu.  

Pertsonaien 

karakterizazioa eta 

antzezpenak oso ondo 

egin ditu.  

 

Batzuetan  

abestietan adi egon 

da. Tarteka saiatu 

da antzezten eta 

pertsonaiak 

karakterizatzen.  

Ez da adi egon 

abestietan, eta ez 

du antzezpenetan 

parte hartu.  

Motrizitaterako 

konpetentzia  

 

Bideoen 

antzezpenean 

inguru 

fisikoarekin lotuta 

dauden ekintzak 

primeran egin 

ditu.  

Oso ondo eta gogotsu 

aritu da gorputzaren 

mugimendua eskatzen 

duten egoera 

guztietan.  

Batzuetan gogo 

falta azaldu du, 

edo zailtasunak 

bideoen 

antzezpenean.  

Mugimendu eta 

gogo eskasa 

azaldu du, eta 

motrizitatea 

hobetu behar du.  
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8. IKASLEEN TAULAK PUNTUEN (BELARRIEN) 

ERREGISTROA  EGITEKO 

Talde bakoitzeko honelako taula bat bete beharko dute (idazkariaren lana izango 

da):  

 

1. ERRONKA. EZ DAGO PRINTZE URDINIK  

1. jarduera 2. jarduera 3. jarduera 4. jarduera 5. jarduera 6. jarduera 

 

2. ERRONKA. MAITASUN-ISTRIPUAK 

1. jarduera 2. jarduera 

 

3. ERRONKA. IRAULTZA 

1. jarduera 2. jarduera 
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JARDUEREN 

SEKUENTZIA 
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1. erronka. 

Ez dago printzerik 
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1. Hasi baino lehen, pertsonaiak  identifikatu behar dituzte ikasleek, 

deskribapenak irakurri ostean 

Irakurri ondoren, denbora-kudeatzaileak 2 minutu neurtuko ditu. 

Bitartekariak dena zuzen egiten ari dela egiaztatuko du, eta idazkariak 

pertsonaiak eta deskribapenak lotzen dituzten zenbakiak kokatuko ditu taulan, 

1etik 7ra.  

Atal honetan, euskararen erabilera, abiadura eta kooperazioa neurtuko 

dituzu.  

Zeuk adostuko duzu ikasleekin Genially aplikazioan edo beheko taularekin 

egingo duzuen ariketa.  

 

Zer da Genially? 

 Interneteko eduki interaktiboak diseinatzeko web-tresna 

bat da Genially, eta aukera bikainak ditu irakasleentzat. 

Baliabide digitalak sortzeko balio du: besteak beste, 

infografiak, kartelak, curriculumak, unitate didaktikoak, 

txartelak eta aurkezpenak, guztiak ere modu errazean, 

sortzailean eta dinamikoan. Doako bertsioa eta 

ordaindutakoa ditu, eta ordenagailuetan edo telefonoetan 

erabil daiteke. 

 

Zer egin daiteke Geniallyrekin irakasle izanda? 

 

Wikipediako definizioa baliatuta, linea-software bat da Genially, aurkezpen 

animatuak eta interaktiboak sortzeko aukera ematen duena. Prezi aplikazioaren 

antzeko tresna da, baina ezaugarri aurreratuagoak ditu hark baino. Txantiloiak 

eta irudi-galeriak ditu lana errazteko, baina uzten du erabiltzen eta txertatzen, 

halaber, norberaren irudiak edo kanpokoak, testuak, SoundCloudeko eta 

Spotifyko audioak, YouTube bideoak, edo Flickr-eko, Instagrameko zein 

Facebookeko argazkiak.  

 

Hona aplikazioaren lema: ―Eduki aspergarri gehiagorik ez‖. Aplikazioaren 

ezaugarri nagusiak dira edukien animazioa, interaktibitatea eta integrazioa. 
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Geniallyk lau eredu ditu, erabiltzailearen arabera: korporazioentzat, 

komunikabideentzat, diseinatzaileentzat eta hezkuntzako langileentzat. 

Oso tresna intuitiboa da, eta funtzio gehienek eskatzen duten gauza bakarra 

elementuak arrastatzea eta jaurtitzea besterik ez da.  

Editorea atsegina da. Ezkerreko aldean hainbat botoi daude, zenbait 

elementu eransteko: testua, baliabide grafikoak, multimedia, atzeko planoa, 

animazioa, ordenagailuko irudiak, URLetarako estekak eta abar. 

Lan egiteko aukera ohikoenak ezagunak dira erabiltzaile hasiberrienentzat 

ere: desegin, kopiatu, itsatsi eta ezabatu. 

Edukiak sortzeko tresna zinez baliotsua da Genially, eta erraz sortzen 

laguntzen du ikasleentzat material ikusgarria, erakargarria eta are dibertigarria 

ere.  

 
Pertsonaiak. Genially aplikazioaren bitartez egiteko, sakatu hemen.  

 

 

Paperean egiteko, kokatu hurrengo pertsonaiak dagokien lekuan: Lamar, Laida, 

Gutune, Izortze, Anuska, Galder, Pruden. 

 

Erantzuna: berdez markaturik.  

 

 

 

PERTSONAIAK DESKRIBAPENAK 

 

Gutune 

 

 

1.  

-Ilea afro antzera du.  

-Adierazkorra, zoroa. 

-Bixigu-begiak. 

-Lagunei entzuten daki. 

-Ander gustatzen zaio. 

-Bere izenak eskutitz batekin du antza. 

 

Anuska 

 

 

2.  

-Azal zuria du.  

-Gaztaina koloreko ile luzea.  

-Ibilera pausatua. 

-Isila. 

-Madame Curie miresten du. 

-Bere izenak bost hizki ditu.  

https://view.genial.ly/5e7f6b0c5ad5150d93ce2265/game-bi-amodio-eta-hiru-istripu
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Laida 

 

 

3. 

-Neska alaia eta hotza. 

-Ilegorria. 

-Lehen lotsatia zen. 

-Arrakasta zuen mutilekin. 

-Minak gordetzen zituen. 

-Izortzerekin harreman ona zuen. 

 

Galder 

 

 

4. 

-Bakarrik egotea gustatzen zaio. 

-Bakero ultrahigatuak zituen. 

-Martens botak daramatza. 

-Galtzak bete lan dabil beti. 

-Ez da istilutsua. 

-Bere izenak 6 hizki ditu. 

 

 

Pruden 

 

 

5. 

-Apur bat gorra. 

-Xarmagarria. 

-Baserritar antzera jantzita. 

-Bitxia. 

-Hegazkin-gidaria. 

-Aholkulari ona.  

 

Izortze 

 

 

6. 

-Erakargarria. 

-Begi izugarriro argiak. 

-Txandal urdina eta ile motza eta 

beltzarana. 

-Eraginkorra. 

-Zuzena. 

-Izaera ziurra eta ausarta zuen. 

 

Lamar 

 

 

7. 

-Bihurria. 

-Konplikatua. 

-Ez du konfiantza erraz hartzen. 

-Galderren anaia da. 

-Down sindromea du. 

-Maitekorra. 
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Deskribapenak irakurri ostean, pertsonaiak 

eta deskribapenak lotzea lortzen duen 1. 

taldearentzat, 4 belarri.  

 

Gehien kooperatu duen taldearentzat, 4 

belarri.  

Talderik euskaldunenarentzat, 4 belarri.  

 

Ariketa bukatu ostean, jarraian dauden pertsonaien bideoak ikusi, eta falta 

diren pertsonaienak graba ditzakete ikasleek (pertsonaia bat taldeko). 

Liburuaren edozein pasarte aukeratu dezakete.  

Taldeka neur ditzakete bideoaren emaitzak hurrengo errubrikaren bitartez 

(autoebaluazioa).  

Portzentaiak ere ikasleek kalkulatuko dituzte (matematikarako 

konpetentzia), irakaslearen laguntzarekin, beharrezkoa balitz.  

 

1. pertsonaiaren bideoa Laida 
 

 

https://drive.google.com/open?id=15NHpQqmJEFnF8WP4zf_F8TehZ_LPZeHj
https://drive.google.com/open?id=15NHpQqmJEFnF8WP4zf_F8TehZ_LPZeHj
https://drive.google.com/open?id=15NHpQqmJEFnF8WP4zf_F8TehZ_LPZeHj
https://drive.google.com/open?id=15NHpQqmJEFnF8WP4zf_F8TehZ_LPZeHj
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2. pertsonaiaren bideoa. Gutune.  

 

 

 

 
  

https://drive.google.com/open?id=15IQY0GR4_gfmFnUMfYVygjv4PhuyleUP
https://drive.google.com/open?id=15IQY0GR4_gfmFnUMfYVygjv4PhuyleUP
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 BIKAIN OSO ONDO NAHIKO ESKAS 

 

BIDEOAREN 

KALITATEA 

% 10. 

Azken ekoizpena: 

formatua, 

grabazioa, soinua, 

edizioa. 

Grabazioaren 

kalitatea ona da. 

Ez du 

mugimendu 

bortitzik. Audioa 

ondo entzuten 

da. Bideoa oso 

ondo muntatuta 

dago.  

Bideoaren 

kalitatea ona da, 

baina jauziak edo 

mugimendu 

bortitzak daude. 

Audioa erdipurdi 

entzuten da. 

Bideoa ondo 

muntatua dago.  

Kalitate eskasa. 

Grabazio eskasa, 

eta formatu-

arazoa.  

Baxu entzuten da, 

eta muntaia 

hobetu daiteke.  

Grabazio txarra 

eta formatu 

ezberdinak. 

Audioa ez da 

ondo entzuten. 

Bideoa ez dago 

ondo muntatua.  

 

SORMENA 

% 10. 

Ideia onak eta 

proiektuaren 

originaltasuna. 

Ez dio betiko 

ereduari 

jarraitzen. Ideia 

originalak ditu, 

eta ez kopiatuak.  

Zatiren bat oso 

arrunta bada ere, 

ideia originalak 

ditu.  

Nahiko arrunta, 

baina ideia 

originalen bat 

dauka.  

Dena arrunta, 

kopiatuta edo 

aurreikusita dago.  

EDUKIA 

% 40. 

Bideoan 

eskatutakoa 

agertu behar da. 

Kontatutakoa 

oso ondo 

ulertzen da, eta 

mamitsua da. 

Proiektuaren 

helburua bete 

da.  

Oro har ondo 

ulertzen da 

kontatutakoa, eta 

eskatutako 

helburua bete da.  

Ez da guztiz 

argia, eta zati 

batzuk ez daude 

ondo adierazita.  

Ez da ezer 

ulertzen. Ez da 

bete proiektuaren 

helburua.  

ZUZENTASUN

A 

% 20 

Erabilitako 

egiturak euskara 

zuzenean daude. 

Esaldiak ondo 

idatzita.  

Egituretan 

garrantzirik 

gabeko akatsen 

bat. Ortografia 

nahiko zuzena.  

Akats nahikotxo 

dira egituretan eta 

idatzitako 

esaldietan.  

Egitura okerrak 

erabiltzen ditu eta 

akats 

ortografikoak 

egiten ditu.  

BANAKAKO 

LANA ETA 

ROLAREN 

EBALUAZIOA 

% 20 

Oso ondo aritu 

da taldean. 

Laguntza eskaini 

du, eta bere rola 

primeran bete 

du.  

Ondo lan egin du. 

Laguntza eman du 

eta bere rola bete 

du.  

Batzuetan ez da 

inplikatu. Bere 

rolaren zereginak 

ez ditu bete.  

Ez du ia lanik 

egin. Ez du 

laguntzarik 

ematen eta bere 

rola ez du 

betetzen.  
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Errubrikaren arabera, pertsonaiaren bideo 

onenarentzat, 3 belarri.  

 

Bigarren onenarentzat, 2 belarri. 

Hirugarren onenarentzat, belarri 1.  

 

 

                                                 Bideoen transkripzioak 

Gutune -Benetan uste duzu afro-ile honekin zerbait lor dezakedala? 

-Bixigu begi hauekin? 

-Gainera, titiak eta ipurdia jende gehienak baino handiagoak 

ditut. Ez ba zait obsesu bat etortzen! 

Laida Ikusi duzue hor dagoen mutil hori? Koadroaren azpian 

dagoena? 

Buaaa, nongoa izango da? Neskak, bizitza gure zain dago, 

eta nik ez diot itxaronarazi nahi. Banoa! 

Anuska  

 

 

Izortze  

 

 

Galder  

 

 

Lamar  

 

 

Pruden  
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2. Irakurri hurrengo pasartea talde txikian (4-5 ikasleko taldeetan) 

 

Erabili Substantzia egitura kooperatiboa, taldeka mezu nagusia ateratzeko.   
 

 

 

 

Substantzia egitura kooperatiboa 
 

Taldeka egiteko.  

Taldekide bakoitzak esaldi bat idatziko du testu bateko oinarrizko ideia 

batez (edo klasean landutako gaiaz). Gure kasuan, hurrengo orriko testuaz. 

Gehienez 10 hitz erabiliko dira. 

Taldekide bakoitzak, banan-banan, beste kideei erakutsiko dio zer idatzi 

duen. Guztien artean eztabaidatuko dute ondo dagoen, ñabartu egiten duten, 

zuzendu… Zuzena ez bada, edo oinarrizko ideiekin bat ez datorrela erabakitzen 

badu taldeak, albo batera utziko da.  

Beste hainbeste egingo da gainerako kideek idatzitako laburpen-esaldiekin, 

eta  guztien artean landuriko esaldiak ordenatu egingo dira, forma logiko batean. 

Ideia errepikatuak edo okerrenak ezabatu ostean, mezurik egokiena aukeratuko 

eta idatziko dute (idazkariak idatziko du).  

Kopia bat egingo da taldekide bakoitzarentzat.  

Talde txikien bozeramaileek mezua irakurriko dute talde handian. 

Koordinatzaileak eta laguntzaileak prozesua kontrolatuko dute.  

Irakasleak testuaren jarraian dagoen errubrikarekin neurtuko du mezuen 

kalitatea. 
 

 

 

 

—Gutako bakoitzak mutil bat aukeratuko du —esan zuen Gutunek—. 

Bere mutil perfektua. Printze urdina.  

Laidak ezezkoa egin zion buruaz. —Ez al duzu entzun Barricadaren ―Ya 

no existen príncipes azules‖? —ihardetsi zion Gutuneri—. Ez da printze 

urdinik! 

Gutunek kopeta zimurtu zuen, apur bat minduta.  

—Etiketa bat baino ez da —Zergatik egiten zion Laidak beti kontra?—. 

Tira, ba gureak ez dira urdinak izango, gorriak baizik. Printze gorriak! 
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Taldean adostutako mezu nagusia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezu nagusia ebaluatzeko errubrika 
 

Ondorengo hiru baldintza hauek betez gero, taldeak belarri 1 ( ) lortuko du. 

Ikasleek autoebaluazioa egingo dute taldeka, eta irakasleen iritziarekin 

alderatuko dute.  

 

 Ondo Erdizka Eskas 

Mezua ulertu behar da jatorrizko testua 

irakurri gabe. Zentzu osoa du. 
   

6-10 hitzeko esaldia da.    

Esaldiaren gramatika-egitura ondo 

dago, eta ez du akats ortografikorik. 
   

 

 

3. Abestu 

 

Irakasleok 2 abesti jarriko dituzue. Ikasleek hutsuneak beteko dituzte talde 

txikietan. Lehenengoz, banaka.  

Entzuten bukatu ostean, idazkariak fitxategi bakar batean bilduko ditu 

taldeko erantzunak. Koordinatzaileak eta bitartekariak koordinatuko dute.  

Abesti bakoitzean hutsune gehien bete dituen taldeak belarri 1 ( ) 

irabaziko du.  
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Bihar berdin izanen da. Barricada.  

 

 
 

 

Zinemako kartelera 

inoizko zozoena. 

Itxoiten zimurtutako 

behatzetan zigarreta. 

Nork daki zure izena, 

"non ote zaudena". 

Ispiluan maitale bat 

bisaia adin salataria. 

 

Hala da! Ja ez da printzipe urdinik. 

Hala da! Bakarrik zara. 

Hala da! Erratza sukaldean. 

Bihar berdin izanen da. 

 

Makila tantaka eta 

dekoratu hutsa da. 

Amesten segitzen duzu. 

Negarretan itota. 

Argazki zelataria. 

Esperantza bizirik da. 

Biluzik zara mimatzen. 

Biluzik ile eukitzen. 

 

Hala da! Ja ez da printzipe urdinik. 

Hala da! Bakarrik zara. 

Hala da! Erratza sukaldean. 

Bihar berdin izanen da.  

 

Hala da! Ia Ez da printzipe urdinik 

Hala da! Bakarrik zara 

Hala da! Erratza sukaldean 

Bihar berdin izanen da.  

 

Bihar berdin izanen 

 

 

Bihar berdin izanen da. 

 

https://youtu.be/kNTIYS7CMNw
https://www.youtube.com/watch?v=kNTIYS7CMNw&feature=youtu.be
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Ez dago printzerik. Hesian.  

 

 

 
 

 

 
Bazen behin sorgin bat 

herensuge baten menpean beti 

garrasian hezirik. 

Bazen behin sorgin bat 

dorre batean hesirik 

ezin ihes eginik. 

Leihotik itsasoa ikusten da 

amaigabea. 

Amorruak ematen duen indarraz jaio 

zen berriro. 

Hemen ez dago printzerik 

ez ezta horren beharrik.  

Libre izan nahi nuke, 

bihotz handi bat bakarrik. 

Bakarrik.  

Izarrak oinu hutsetan, 

iratxo bat bizkarrean, 

sagu bati eman zion 

ispilu berri bat. 

Ipuin honi amaiera berri bat. 

 

Hemen ez dago printzerik… 

 

 

 

 

https://youtu.be/kk6RLLW95-0
https://www.youtube.com/watch?v=kk6RLLW95-0&feature=youtu.be
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4. Gurutzegrama egin, iraganeko baldintzak erabilita 

 

Gurutzegraman, esaldietan falta diren aditzak jarri beharko dituzte ikasleek, 

iraganeko baldintza eran: zukeen, zioketen, zitzaiokeen… 

Liburuan hainbat istripu gertatzen dira, eta haietatik guztietatik ikasten da 

zerbait. Jarraian, liburuko hainbat gertakari agertuko dira. Iraganeko baldintzez 

adierazi beharko dute ikasleek, hori gertatu ez balitz, zer ondorio gerta zitekeen.  

Educaplay aplikazioa erabilita egin daiteke.  

Zer da Educaplay? 

Hezkuntzaren munduan ikus-entzunezko jarduerak sortzea 

ahalbidetzen duen plataforma da Educaplay. Emaitza erakargarriak eta 

profesionalak lortzen ditu, hala nola mapak, asmakizunak, 

gurutzegramak, diktatutako elkarrizketak, gutunak eta hitzak 

ordenatzea, lotzea, letra-zopa eta test-ak. Gainera, blogetan edo web-

orrietan jarduerak txertatzeko aukera ematen du, eta ikasleek jolastuz ikas 

dezaten alternatiba ona da. 

Educaplay erabiltzean, irakasleak bere irudimena aktibatzen duela da 

garrantzitsuena, eta ikasleekin lan egin nahi duen edukiaren arabera, jarduera 

ugari sor ditzake, haurrek eta gazteek modu dibertigarrian ikastera sustatzeko. 

Ikasleen erantzuna oso positiboa izan da aplikazio honekin. Gainera, behin 

eginda, etxeko lan gisa ere erabil daitezke, edota baita inprimatu ere, banatzeko 

material moduan ere.  

Educaplay-k doako bertsioa du, funtsezko ia funtzio guztiekin. 

 

Gurutzegramaren esteka, Edukaplay aplikazioan.  

 

 

Hauexek dira Gurutzegraman planteatzen diren galdera berberak, aplikazioa 

erabili ezean. Irakasleok erabakiko duzue nola egin.  

 
 

0. Laida Galderrengana joan izan ez balitz, ez zukeen Galderren ezetza jasoko.  

1. Ezkarain Lamar galdu izan ez balitz, Anuska ez zatekeen berarekin egongo  

hodeiei begira.  

2. Anuska txiza egitera joan izan ez balitz, berak eta Galderrek ez zuketen talka 

egingo.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5418258-hiru_istripu_eta_bi_amodio.html
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3. Zu Anuska bezala prakak jaitsita egon bazina, lotsatuko zinatekeen.  

4. Anuskak Galderrekin talka egin ez balu, medikuek ez zioketen ezkerreko 

besoa uhal batez lotuko.  

5. Autoko istripua gertatu izan ez balitz, Izortzek eta Anuskak ez zieketen 

zaurituei lagunduko.  

6. Galderren aitak kutxa lapurtu izan ez balu, Galderrek guztiei egia kontatuko 

ziekeen. 

7. Prudenek konortea galtzen ari zen itxura egin ez balu, Galderrek ez zituzkeen 

hegazkineko kontrol aginteak hartuko.  

8. Anuskak Madame Curie-z ezer jakin ez balu, ez zitzaiokeen hainbeste 

gustatuko.  

 

 

 

 

Aditz zuzen gehien duen taldeak, belarri 1.  

 

 

Aplikazioa erabiliz gero, gurutzegrama 

denborarik laburrenean bukatzen duen 

taldeak, belarri 1. 

 

 

 

5. Mitoak mito 

 

Liburuan irakurri dugun bezala, gaztetatik susmatzen dugu maitasuna ez 

dela filmetan agertzen den bezain perfektua. Hala ere, askotan konturatu gabe, 

mitoei uste baino lotuago gaude.  

 

Ikasleek hurrengo orrialdeko lauki morean maitasunaren inguruan dauden 

zenbait mito irakurriko dituzte. Talde txikietan jarriko dira ondoren, eta 

binakako azpitaldeak egingo dituzte. Erabili Bikoteak eztabaidan egitura 

kooperatiboa (jarraian da horren azalpena).   
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Bikoteak eztabaidan egitura kooperatiboa 
 

Irakasleak galdera bat egingo du, eta bikoteko kideek bi iturri desberdinetan 

bilatuko dute erantzun posiblea.  

Irakasleak esatean, eztabaidan arituko dira ikasleak bikotekidearekin, aurrez 

ezarritako denboran zehar, eta azkenean talde handiko kideei azalduko diete 

zein den erabakitako erantzuna.  

Galdera bati erantzuna aurkitzeko ikertu behar den zeregin ororako izan 

daiteke aproposa. 
 

 

Oraingoan, zehazki, talde bakoitzean taulako mitoetako bat aukeratuko dute. 

Hau da, gelan 5 talde badaude, 5 mito. Taldeko bat. Mito bera aukeratzen ez 

badute, hobeto.  

Bikotekideetariko bat mitoaren alde azalduko da, eta bestea kontra. 

Eztabaidatu ostean, akordio batera heldu beharko dute talde txikian, gero 

jarrera hori talde handian defendatzeko (bozeramaileak egingo du). 

 

1. mitoa. Printze urdinaren eta printzesa zoragarriaren mitoa. Printzea 

indartsua, ausarta eta gizon-portaerakoa dela pentsatzea; printzesa, berriz, 

makala, beldurtia eta gozoa. Printzea menderatzailea da, printzesa apala.  

 

2. mitoa. Esklusibitatearen mitoa. Pertsona bakar bat maita dezakegula 

pentsatzea. Mito honek beste bat sustengatzen du: bikotean bizitzea era 

bakartzat hartzen duen monogamiaren mitoa.  

 

3. mitoa. Betikotasunaren mitoa. Bikote-harremanak betiko direla 

pentsatzea.  

 

4. mitoa. Jelosia maitasun-proba gisa. Maitatuarekin zenbat eta jelosia 

gehiago, orduan eta maitasun handiagoa dagoela sinestea.  

 

5. mitoa. Maitasun ahalguztidunaren mitoa. Maitasuna badago, dena 

posible dela sinestea.  

 

6. mitoa. Entrega osoaren mitoa. Maitatua ardatzat hartzea, norberaren 

intimitate eta harremanei muzin eginez.  
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Hiru istripu eta bi amodio liburuak zenbait mito apurtzen ditu. Taldeka, 

pasarte hauetako bakoitzean aurreko taulako zer mito apurtzen den esan beharko 

dute.  

 

 

MITO 

APURTUAK 

 

                             PASARTEAK 

 

2 

Ea, zehazten saiatu beharko dut: interesgarriak egiten 

zaizkidan mutilak gustatzen zaizkit. Eeeeeta interesgarriak 

egiten zaizkidan neskak. Eta, nola ez, animaliak. Eta liburu 

batzuk. Kantak… Eta abar. Interesgarria egiten zaidan edonor, 

edo edozer. Horrela hobeto?  

Anuskak eskuak igurtzi zituen, urduri.  

6 —Beti egongo  gara elkarrekin. Mutilek ez gaituzte  

banatuko —erantzun zion Gutunek, zorrotz.  

1 Jolas bat antolatu zuten. 

—Gutako bakoitzak mutil bat aukeratuko du— esan zuen 

Gutunek—. Bere mutil perfektua. Printze urdina. Laidak 

ezezkoa egin  zion buruaz. 

—Ez al duzu entzun Barricadaren ―Ya no existen príncipes 

azules‖? —ihardetsi zion Gutuneri—. Ez da printze urdinik. 

3 Beharbada, Laidaren moduan, mutilak aparkatu eta beste 

itsaso batzuk nabigatuko zituen.  

Baina, zergatik ez, beharbada Galderrekin jarraituko zuen 

azken izarra hoztu eta hil arte, hemendik 10
24

 urtera. Milioi 

bat trilioi urte inguru, gutxi gorabehera.  

Barre batzuk kabitzen ziren tarte horretan.  

5 Anuskak ez zekien zer gertatuko zen bihar.  

Beharbada bakoitza bere aldetik joango zen. Beharbada 

muturka, beharbada lagun-min gisa. Dudarik ez zein zuen 

nahiago.  

4 —Anus, ziur ez zaizula inporta? 

Anuskaren baitan beldurra puztu zen, metro bateko puxika 

baten antzera.  

—Zer inporta behar zait ba? 

—Ze ondo. Ze zuk ez baduzu ezer nahi… 

Mila milioi ziztada sabelean.  
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5. atala neurtzeko errubrika: 

 

Mitoaren defentsa ondo egin duten taldeentzat, 

belarri 1. 

 

Mito apurtuak eta liburuaren pasarteak egoki  

lotzen dituzten taldeentzat, belarri 1. 
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2. erronka. 

Maitasun-istripuak 
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1. Maitemintzea (Educaplay) 

 

Maiteminak sentsazio berezi eta bakanak ekartzen dizkigu dudarik gabe. 

Prudenek ondo adierazi zuen bezala, ordea, minik gabe ez dago maitasunik. 

Maiteminak ekarritako egoerei edo sentimenduei hitzak jartzen saiatu gara, 

liburuen gertakarien bidez: batzuk atseginak eta gozagarriak, beste batzuk, 

aldiz, mingarriak, baina agian beharrezkoak.  

Ikasleak Educaplay aplikazioan sartuko dira eta maiteminarekin zerikusia 

duten hitzak asmatu beharko dituzte. Guztiak irakurri duten liburuan agertzen 

dira.  

Educaplay-ren inguruko informazio gehiago 4. erronkan dago.  

 

Maitemintzea. Educaplay-rako esteka.  

 

 
 

Aplikazioan sartu ezean, paperean ere erantzun daiteke, hurrengo lauki hau 

erabiliz (erantzunak jarraian): 

 

A hizkiaz. Laida Galderrengana joaten denean, Anuskak a - - - - - a sentitzen 

du.  

B hizkiaz. Anuskak Galderri egia aitortzeko b - - - - - - a zuen.  

D hizkiaz. Anuska Izortzeren aurrean d - - - - - - a hasi zen, nahasmenduari 

beldurra ziolako.  

F hizkiaz. Maitemintzen zarenean su  - - - - a sentitzen duzu zure barruan.  

G hizkiaz. Galderrek egia esan zion Anuskari. Nola sinetsarazi ez ziola g - - - - 

- - k esan? 

H hizkiaz. Anuska h - - - - - e dago, Galderrek neska daukala uste duelako.  

I hizkiaz. (Hitzaren barruan) Izortzek Anuskari eskua laztandu zioenean. 

Izortzek sekulako h - - - - - - - a sentitu zuen.  

J hizkiaz. Zer behar da erabakitzeko? J - - - n, esan zion Izortzek.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5425381-maitemintzea.html
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K hizkiaz. Anuskak k - - - - - - - a sumatu zuen erraietan. Disimulatu! Laidaren 

aurrean behintzat bai.  

L hizkiaz. Anuskak ez zion Galderri esan berarekin egin zuela talka, l - - - a 

zelako.  

M hizkiaz. Musu eman zion ezpainetan. M- - u isila.  

N hizkiaz. —Baina n - - - - o ditugu mutilak —erantzun zion Laidak, burua 

jaitsita—. Beraiek gu nahi ez arren.  

O hizkiaz. Juditek ez du o- - - - - nahi, eta nonbait ez dio inori aitortu hautsi 

egin dugula.  

P hizkiaz. —P - - - k eta triste nago —aitortu zion Anuskak.  

R hizkiaz. (Hitzaren barruan) Biek egin zuten i - - - - - - - e. —Gustura ikusiko 

nuke zer gertatzen den bion artean —jarraitu zuen Izortzek—. Gu bion 

artean.  

S hizkiaz. Mina. S- - - - a eta sumina.  

T hizkiaz. —Pozik eta t - - - - e nago —aitortu zion Anuskak.  

U hizkiaz. Anuskak tiraka atera behar izan zituen bere barruko hitzak, baina 

arnasarik eza gehiago zen u - - - - - - - - - - - gatik korrikaldiagatik baino.  

X hizkiaz. (Hitzaren barruan) Bizitza ez da erraza gutako inorentzat. Baina… 

bost a - - - a! 

Z hizkiaz. —EZ! Ez. Mutila aukeratu nuen. Eta hor hasten da nire z - - - - - - a. 

Zergatik? Zergatik, benetan? 

 

Hemen erantzunak: 

 
A hizkiaz. Laida Galderrengana joaten denean, Anuskak a - - - - - a sentitzen 

du. AMORRUA.  

B hizkiaz. Anuskak Galderri egia aitortzeko b - - - - - - a zuen. BELDURRA. 

D hizkiaz. Anuska Izortzeren aurrean d - - - - - - a hasi zen, nahasmenduari 

beldurra ziolako. DARDARKA.  

F hizkiaz. Maitemintzen zarenean su  - - - - a sentitzen duzu zure barruan. 

FESTA.  

G hizkiaz. Galderrek egia esan zion Anuskari. Nola sinetsarazi ez ziola g - - - - 

- - k esan? GEZURRIK.  

H hizkiaz. Anuska h - - - - - e dago, Galderrek neska daukala uste duelako. 

HASERRE.  

I hizkiaz. (Hitzaren barruan) Izortzek Anuskari eskua laztandu zioenean. 

Izortzek sekulako h - - - - - - - a sentitu zuen. HOTZIKARA.  

J hizkiaz. Zer behar da erabakitzeko? J - - - n, esan zion Izortzek. JAKIN.  
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K hizkiaz. Anuskak k - - - - - - - a sumatu zuen erraietan. Disimulatu! Laidaren 

aurrean behintzat bai. KORAPILOA.  

L hizkiaz. Anuskak ez zion Galderri esan berarekin egin zuela talka, l - - - a 

zelako. LOTSA.  

M hizkiaz. Musu eman zion ezpainetan. M- - u isila. MUSU.  

N hizkiaz. —Baina n - - - - o ditugu mutilak —erantzun zion Laidak, burua 

jaitsita—. Beraiek gu nahi ez arren. NAHIKO.  

O hizkiaz. Juditek ez du o- - - - - nahi, eta nonbait ez dio inori aitortu hautsi 

egin dugula. ONARTU.  

P hizkiaz. —P - - - k eta triste nago —aitortu zion Anuskak. POZIK.  

R hizkiaz. (Hitzaren barruan) Biek egin zuten i - - - - - - - e. —Gustura ikusiko 

nuke zer gertatzen den bion artean —jarraitu zuen Izortzek—. Gu bion 

artean. IRRIBARRE.  

S hizkiaz. Mina. S- - - - a eta sumina. SAMINA.  

T hizkiaz. —Pozik eta t - - - - e nago —aitortu zion Anuskak. TRISTE.  

U hizkiaz. Anuskak tiraka atera behar izan zituen bere barruko hitzak, baina 

arnasarik eza gehiago zen u - - - - - - - - - - - gatik korrikaldiagatik baino. 

URDURITASUNA.  

X hizkiaz. (Hitzaren barruan) Bizitza ez da erraza gutako inorentzat. Baina… 

bost a - - - a! AXOLA. 

Z hizkiaz. —EZ! Ez. Mutila aukeratu nuen. Eta hor hasten da nire z - - - - - - a. 

Zergatik? Zergatik, benetan? ZALANTZA.  

 

 

 

 
 

Aplikazioan, puntu gehien denborarik 

laburrenean egiten duen taldearentzat, 3 

belarri. 

 

Testuan, hutsunetako hitz zuzen gehien 

denborarik laburrenean erantzun duen 

taldearentzat, 3 belarri. 
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2. Itsasontzien jokoa 

Ikasleek aholkuak eman beharko dituzte, liburuan agertzen diren maitasun-

istriputxoei buruz. Aholkuak baldintza eran eman beharko dituzte, Itsasontzien 

jokoaren bidez.  

 
 

 

Itsasontzien jokoa 

 

Lauko edo bosteko taldeetan jarri.  

2 ikasle, 2 edo 3 ikasleren kontra.  

Jokoaren arauen ostean,  ikasleek adibide-txantiloiak izango dituzte beren 

ikasle-gidan. Haienak adibideak baino ez dira (hutsik daude; irakasleak bakarrik 

ikus ditzakeelako arerioen itsasoen posizioak). Adibidearen ostean, irakasleak A 

eta B txantiloiak emango dizkie aurkariei.   

 

 

 

Joko-arauak 
 

- Txantiloi  batean bikote baten  itsasontziak egongo dira 

kokatuta. Beste txantiloian, bikote arerioen itsasontziak 

(aurkitu ahala, noski). Ikusi beheko adibidea.  
 

- Irakasleak banatuko ditu orrialdeak, prestatu dituen 

galderekin. Garrantzitsua da elkarren aurrean egotea eta 

gure itsasontziak ondo ―ezkutatzea‖, begiluze asko daude 

eta.  

 

- Lau laukiko itsasontzi 1 egongo da, hiru laukiko 1, eta lauki bateko 2.  
 

- Itsasontzien lauki bakoitzean, liburuan gertatu den maitasun-istriputxo bat 

agertuko da, eta galdera bat. Arerioak aholku bat eman beharko du. Baldintzak 

zuzena izan behar du. Hala bada, txanda jarraitua izango da.  
 

- A bikoteak koordenatuak esango ditu. Esaterako: A2. B  bikote arerioek hor 

itsasontzirik izango ez balute, ―ura‖ esango lukete. Itsasontzia egongo balitz, 

berriz, ―ukitua‖. Ukitua balitz, galderari erantzungo liokete, eta zuzena izanez 

gero, koordenatu berriak emango dituzte. Txanda mantenduko dute, huts egin 

dutenera arte.  
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- A bikoteak B bikotearen itsasontziaren lauki guztietan dauden galderak 

asmatzen baditu, ―hondoratua‖ esan beharko du. Eta B bikoteak jarraituko du 

ondoren.  

 

- Arerioaren itsasontziei buruzko informazioa beste txantiloian apuntatuko 

dute, hurrengo txandan ondo-ondo gogoratzeko.  

 

- Irakasleak saria emango die lauko edo bosteko taldeetan irabazi duten 

bikoteei. Hau da, arerioen itsasontziak non diren azkarren asmatzen dutenei.  

 

 

 

Adibidea 

 

A. GURE ITSASONTZIAK 

 

 
            A        B   C                         D                    E                     F                      G                                           
                               

                 

1 

       

                 

2 

 

 

 

 

      

 

3 

 

 

 

 

   .    

  

4                 
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B. ARERIOEN ITSASONTZIAK 

 

 
              A              B  C                         D                   E                    F                       G                                           
                               

                  

1 

X       

                  

2 

 X     

 

 

 

 

                  

3 

  X  

 

 

 

   

  

 

4                  

       

 

 

 
Jokoaren argibideak eta adibideak azaldu ostean, jolasteko txantiloiak 

banatu taldeetan.  
 

 
A bikotea. jolasteko txantiloia.  

 

 

B bikotea. jolasteko txantiloia.  

  

https://drive.google.com/open?id=1cmY2ofJ68xhfza6xcRT1GXSAn1g07dVGxITzAgxFK1Y
https://drive.google.com/open?id=1yg2xm1MnrLsmxCFCfCIu2iJNV8IiHhj83zkgvR2tsUA
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3. Aholkulari taldeak 

 

Aurreko jokoan erabilitako galderak gelako talde guztien artean 

banatuko dira, eta kideak aholkulari arituko dira.  

Aholkuak adostua eta argudiatua izan behar du. Koordinatzaileak eta 

bitartekariak txandak antolatuko dituzte, idazkariak aholkua idatziko du, eta 

bozeramaileak aholkua ozenki azalduko du.  

Aholkuak prestatzeko 10 minutu izango dituzte. Gero talde handian 

azalduko die besteei. Aholku guztien koebaluazioa egingo dute.  
 

 

Galderak 
 

1. Gustatzen zaizun mutila/neska zure kuadrillako bati gustatuko balitzaio, zer 

esango zenioke zure lagunari? 

 

2. Gustatzen zaizun mutilaz/neskaz jendeak txarto hitz egingo balu, zer egingo 

zenuke? 

 

3. Gustatzen zaizun mutila/neska oso lotsatia izango balitz, zer egingo zenuke? 

 

4. Bi pertsona aldi berean gustatuko balitzaizkizu, zer egingo zenuke? 

 

5. Gustatzen zaizun norbaitek harreman irekia, hau da, konpromisorik gabekoa 

eskatuko balizu, onartuko zenuke? Zergatik? 

 

6. Anuskak  ez zion kontatu Galderri bera zela talka egin zuen neska. Zuk zer 

egingo zenukeen? 

 

7. Gustuko dituzun bi pertsonarekin geratuko zinateke egun berean elkar 

ezagutzeko? 

 

8. Galderrek Judit utzi behar izan zuen Anuskarekin egoteko. Zuk gauza bera 

egingo zenuke? 

 

9. Anuskak Galder baztertzen du, Juditekin dagoela jakitean. Zuk gauza bera 

egingo zenuke? 

 

10. Zure mutilak/neskak adarrak jarriko balizkizu, zer egingo zenuke? 

 

11. Zure mutilak/neskak adarrak jarriko balizkizu, eta barkamena eskatuko 

balizu, zer egingo zenuke? 
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12. Zure neskari/mutilari  neskak eta mutilak berdin gustatuko balitzaizkio, 

onartuko zenuke? 

 

13. Zuri, Anuskari bezala, une batean sexu bereko norbait gustatuko balitzaizu, 

harrituko zinateke? 

 

14. Anuskaren edo Laidaren jarrera hartuko zenuke zuk ligatzeko? Zergatik? 

 

15. Galderrek eta Anuskak amaieran esaten dute ez dakitela noiz arte egongo 

diren elkarrekin. Zer esango zenioke maitasuna betiko izan daitekeela uste 

duen bati? 

 

16. Printze urdinak, edo bikote perfektua, existitzen dela pentsatzen dutenei zer 

esango zenieke? 

 

17. Pruden bezala, bi aldiz ezkonduko bazina, eta txarto aterako balitzaizu, 

berriro saiatuko zinateke? 

 

18. Laida izango bazina, onartuko zenuke Izortzek proposatzen dion 

konpromisorik gabeko harremana? 

 

 

 

 

 

Koebaluazioa egiteko errubrika 
 

Gogoratu galderak banatu ditugula. Beraz, talde bakoitzean 4-5 aholku 

izango ditugu. Talde bakoitzaren aholkuak ebaluatuko dituzte beste taldeetan 

(partaide guztiek adostuta). Beraz, gelan 4 edo 5 talde badaude, talde bakoitzak 

bere aholkuak baloratzen dituen 4-5 errubrika beteta izango ditu.  
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 Bikain Oso ondo Ondo Nahiko Eskas 

 

1. aholkua 

Aholku bikaina da. 

Argudioa edo 

zergatia, bikaina. 

Oso adibide onak 

ematen ditu. 

Erabilitako 

gramatika egiturak 

ere bikainak dira.  

Errespetuzko 

jarrera du besteen 

iritziekin.  

Oso baliagarria 

da aholkua.  

Oso ondo 

argudiatu du. 

Adibide onak 

eman ditu.  

Bozeramaileak 

oso ondo adierazi 

du ahoz.  

Azalpena jarrera 

egokian egin du.  

Aholku ona da.  

Ondo argudiatu 

du. Adibide 

onak eman 

ditu.  

Bozeramaile-

aren hitz-jarioa 

ona da.  

Jarrera 

errespetagarria 

da.  

Aholkua ez dago 

oso pentsatua, 

eta adibideak edo 

argudioak 

eskasak dira.  

Hitz-jarioa 

eskasa da.  

Bozeramailearen 

jarrera ez da 

serioa.  

Aholkuak ez du 

zentzu handirik. 

Ea da argudio 

edo adibiderik. 

Euskaraz hitz 

egiteko 

zailtasunak ditu. 

Jarrera 

axolagabea du.  

 

2. aholkua 

Aholku bikaina da. 

Argudioa edo 

zergatia, bikaina. 

Oso adibide onak 

ematen ditu. 

Erabilitako 

gramatika egiturak 

ere bikainak dira.  

Errespetuzko 

jarrera du besteen 

iritziekin.  

Oso baliagarria 

da aholkua.  

Oso ondo 

argudiatu du. 

Adibide onak 

eman ditu.  

Bozeramaileak 

oso ondo adierazi 

du ahoz.  

Azalpena jarrera 

egokian egin du.  

Aholku ona da.  

Ondo argudiatu 

du. Adibide 

onak eman 

ditu.  

Bozeramaile-

aren hitz-jarioa 

ona da.  

Jarrera 

errespetagarria 

da.  

Aholkua ez dago 

oso pentsatua, 

eta adibideak edo 

argudioak 

eskasak dira.  

Hitz-jarioa 

eskasa da.  

Bozeramailearen 

jarrera ez da 

serioa.  

Aholkuak ez du 

zentzu handirik. 

Ea da argudio 

edo adibiderik. 

Euskaraz hitz 

egiteko 

zailtasunak ditu. 

Jarrera 

axolagabea du.  

 

3. aholkua 

Aholku bikaina da. 

Argudioa edo 

zergatia, bikaina. 

Oso adibide onak 

ematen ditu. 

Erabilitako 

gramatika egiturak 

ere bikainak dira.  

Errespetuzko 

jarrera du besteen 

iritziekin.  

Oso baliagarria 

da aholkua.  

Oso ondo 

argudiatu du. 

Adibide onak 

eman ditu.  

Bozeramaileak 

oso ondo adierazi 

du ahoz.  

Azalpena jarrera 

egokian egin du.  

Aholku ona da.  

Ondo argudiatu 

du. Adibide 

onak eman 

ditu.  

Bozeramaile-

aren hitz-jarioa 

ona da.  

Jarrera 

errespetagarria 

da.  

Aholkua ez dago 

oso pentsatua, 

eta adibideak edo 

argudioak 

eskasak dira.  

Hitz-jarioa 

eskasa da.  

Bozeramailearen 

jarrera ez da 

serioa.  

Aholkuak ez du 

zentzu handirik. 

Ea da argudio 

edo adibiderik. 

Euskaraz hitz 

egiteko 

zailtasunak ditu. 

Jarrera 

axolagabea du.  

 

4. aholkua 

Aholku bikaina da. 

Argudioa edo 

zergatia, bikaina. 

Oso adibide onak 

ematen ditu. 

Erabilitako 

gramatika egiturak 

ere bikainak dira.  

Errespetuzko 

jarrera du besteen 

iritziekin.  

Oso baliagarria 

da aholkua.  

Oso ondo 

argudiatu du. 

Adibide onak 

eman ditu.  

Bozeramaileak 

oso ondo adierazi 

du ahoz.  

Azalpena jarrera 

egokian egin du.  

Aholku ona da.  

Ondo argudiatu 

du. Adibide 

onak eman 

ditu.  

Bozeramaile-

aren hitz-jarioa 

ona da.  

Jarrera 

errespetagarria 

da.  

Aholkua ez dago 

oso pentsatua, 

eta adibideak edo 

argudioak 

eskasak dira.  

Hitz-jarioa 

eskasa da.  

Bozeramailearen 

jarrera ez da 

serioa.  

Aholkuak ez du 

zentzu handirik. 

Ea da argudio 

edo adibiderik. 

Euskaraz hitz 

egiteko 

zailtasunak ditu. 

Jarrera 

axolagabea du.  
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Zuek talde bakoitzaren errubrikak ebaluatu ostean:  

 

Taldeen errubriketan aholku onenak 

eman dituzten taldeentzat, 3 belarri. 

 

Ariketa egin bitartean, euskara hutsean 

aritu diren taldeentzat, 3 belarri. 
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3. erronka. 

Iraultza 
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EBALUAZIOA 
 

 
Marie Curie berezia izan zen oso. 

Aurreiritzi ugariri egin behar izan zion aurre. 

Eta bai ikusgarri aurre egin ere.  

Liburuan, Anuska protagonistak Curie 

andrea eredu hartzen du bere bizitzarako. 

Liburuaren ardatza diren maitasun arazoei -edo 

beste edozein arazori- aurre egiteko onak dira Marie Curieren adibideak eta 

aipuak.  

Arrotza, etengabe, bere bizitzako alor askotan. Arrotza, poloniarra zelako 

Parisen. Arrotza, emakumea zelako gizonak baizik ez zen eremu batean. 

Arrotza, dirurik gabe eta itxuraz bere gizartetik kanpo aritu zelako. Aldi berean, 

inor gutxi baino konprometituago bazegoen ere, sarritan mespretxu etengabea 

erakutsi zion gizarte horrekin berarekin.  

Gutxik bezala izan zuen horren zaila, gutxik bezala lagundu zion askori, eta 

asko lagundu ere. Handia Marie. Zientzian, maitasunean, bizitzan.  

2017an, film aipagarria filmatu zuten Marie Curieren biografian oinarrituta. 

Hona hemen trailerra: 

 

Marie curie. Trailerra. 
 

1. Kahoot-en galderak 

Kahoot aplikazioa erabil daiteke 

ebaluazioa egiteko.  

Zer da Kahoot aplikazioa, zehatz-

mehatz?  

Labur-labur esanda, galdera-aplikazio 

―sinplea‖ da. Sinpletasun horrek potentzial 

handia gordetzen du, ordea, inplikazio 

interesgarri askoak baititu. Galderak 

telebistan ikusten ohituta gauden lehiaketa 

baten tankeran daude antolatua.  

https://youtu.be/wx-xkNhKbfc
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Ikasleek pozak zoratzen hartzen dute Kahoot aplikazioa. Haientzat jolas hutsa 

da, eta irakaslearentzat, berriz, hezkuntzan erabil daitekeen tresna bikaina. 

Kahoot-eko atalaren barruan sartzean (ordenagailuan edo telefonoan erabil 

daiteke), galdera-sorta bat azaltzen da, eta zenbait erantzun posible 

bakoitzarentzat.  

Ikasle bakoitzak bere ordenagailutik edo telefonotik erantzungo ditu galderak, 

banan-banan, egokitutako botoiak sakatuta. Galderak amaitzen direnean, 

programak erantzun zuzenen zerrenda eskaintzen du eta partaideen sailkapena 

egiten du, berriro ere telebistako galdera-lehiaketen antzera. Amaieran, beraz, 

gelakide guztien ―puntuazioa‖ azaldu daiteke gelako arbel digitalean.  

Jolas-formatu horrek erabat zirikatzen ditu gazteak, eta ludiko izateak 

motibazioa areagotzen du nabarmen. Kahoot-ak egin ondoren, ikasleak irrikan 

izaten dira askotan hurrengoa egiteko.  

Kahoot aplikazioa oso maiz eta jarraian erabiliz gero, ahulduko litzateke, 

noski, ikasleek izan ohi duten gogo bizi hori, gauza guztiekin gertatzen den 

moduan. Noizbehinka erabiltzeko, aldiz, primerako aplikazioa irizten diogu 

Kahoot-ari. Ikasleen jolas-grina pizten du berehala; haien ikasteko motibazioa 

areagotzeko eta hain garrantzitsua den konpetentzia digitala lantzeko modua 

eskaintzen du, halaber.  

 

Hemen dakargunari dagokionez, irakasleak erabakiko du Kahoot aplikazio 

osoa jarraian egin nahi duen (liburuaren azken errepaso gisa), edo liburuan 

aurrera doan heinean, zatika hartzea nahiago duen.  

Kahoot aplikazioa erabili ahal izateko, erabiltzaileak identifikatu egin 

beharko du lehenbizi: Google zerbitzuekin egin dezake, Microsoft-enarekin 

edota edozein helbide elektroniko erabiliz. Hurrengo loturetan sakatzean 

bideratuko zaitu sistemak identifikazio hori egitera. Arazorik izatekotan, 

errazena ikasleei galdetzea da. Haiek guztiz 

ohituak daude halakoak egitera. 
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Liburuan Marie Curie-ren iraultzari buruzko datu 

ugari agertzen dira. Hurrengo Kahoot-ean, Marie 

Curieri buruz Hiru istripu eta bi amodio liburuan 

esandakoa gogoratuko dute. Irakasleak kahoot-a 

bideratuko du.  

Aplikaziorik ezean, Kahoot-ean dauden aukera-galdera berberak ondorengo 

galdetegian egin ditzakete:  

 

Hona hemen Kahoot-a erabiltzeko lotura (irakasleak erabiltzeko):  

 

Hiru istripu eta bi amodio (Kahoot-a, irakaslearentzako esteka) 

 

 
Erantzun zuzenak berdez daude koloreztatuak.   

 

 
1. Zer esan zuen Einsteinek Marie Curieri buruz? 

 

Ospeak usteldu zuela. 

Maitemindu zuen emakumea zela. 

Ospeak usteldu ez duen bakarra zela  

Ospea gustuko ez zuen zientzialari bakarra zela. 

 
2. Zenbat Nobel sari jaso zituen Mariek? 

 

Fisika Nobel sari partekatua, 1903an.  

Fisikakoa 1903an eta kimikakoa 1911n.  

Kimika Nobel saria, 1911n.  

Lortzear egon zen, baina azkenean senarrari eman zioten.  

 

3. Marie Curieren hitzak: 

 

Beldurra ona da ikasteko.  

Bizitzan ez da beldurtu behar, ulertu bakarrik.  

https://create.kahoot.it/details/marie-curie-hiru-istripu-eta-bi-amodio-fernando-morillo/5a30aabb-90d0-41f1-b027-3b727594228c
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Bizitzan zientzia da garrantzitsuena mundua ulertzeko.  

Beldurra eta mundua ulertzea. Biak beharrezko.  

 

4. Liburuan zer aipatzen du Anuskak zibilizazioari buruz? 

 

Marie Curiek zioela norberaren zibilizazioa giltza zela mundua hobetzeko.  

Mariek zioela munduko zibilizazioa zela garrantzitsuena.  

Mariek  zibilizazioa baino, basakeria defendatzen zuela.  

 

 

5. Zenbat urterekin hasi zen Marie lanean? 

 

16 urterekin, ama hil zelako eta aita lanetik bota zutelako.  

10 urterekin, ama hil zelako eta aita lanetik bota zutelako.  

20 urterekin, etxetik alde egin zuelako.  

Unibertsitateko ikasketak bukatutakoan.  

 

 

6. Zein lanetan aritu zen? 

 

Ostatu batean apopiloei otorduak ematen.  

Eskola batean, klaseak ematen.  

Jatetxe batean, garbiketa lanetan.  

Elikagaien denda batean.  

 

 

7. Zein lanetan aritu zen ikasi bitartean? 

 

Familia dirudunen seme-alabei klaseak ematen.  

Aberatsei zein txiroei klaseak ematen zizkien.  

Poloniako jatetxe batean lan egin zuen.  

Sorbonan ikasten zegoenez, astirik ez irakasteko.  
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8. Esaldi honen arabera:  

 

 
 

Guztiok ez dugu gaitasun bera. 

Denetarako balio dugu gizakiok.  

Guztiok dugu dohain berezi bat, eta horri eutsi behar diogu.  

Gure gabeziak onartu behar ditugu. 

 
9. Non bizi izan zen Marie Curie 1. mundu-gerra hasi zenean? 

 

Polonian.  

Austrian.  

Alemanian.  

Parisen.  

 
10. Nola lagundu zuen I. Mundu Gerran? 

 

Erradiografiak egiten zirujauei laguntzeko.  

Poloniako ospitaleetan laguntzen egon zen.  

Soldadu aritu zen Parisen.  

Ospitaleak eraikitzen lagundu zuen.  

 

11. Nork lagundu zion X izpiak gerra guneetara eramaten? 

 

11 urteko semeak.  

Pierre senarrak.  

16 urteko alabak.  

Inork ere ez. 
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12. Mariek berak gidatzen zuen X izpiak eramateko anbulantzia? 

 

Ez, antolatzen zituen, besterik ez.  

Bai, gidari trebea zelako.  

Bai. Ez zekien gidatzen, baina ikasi zuen.  

Ez. Ez zitzaion gustatzen gidatzea.  

 

13. Zerk lotu zituen Marie eta Pierre Curie? 

 

Zientziarekiko interesak, ez maitasunak.  

Laguntasunak, maitasunak eta zientziak.  

Magnetismoari buruzko teoriek, eta laguntasunak.  

Interes komunek baino ez.  

 

14. Nolako ezkontza izan zen Marie Curierena? 

 

Bere ilusioa Polonian ezkontzea zen, elizan eta dotore.  

Parisen ezkondu zen. Sona handiko ezkontza izan zen.  

Jantzi urdin arrunta jantzi zuen Curiek, laborategian erabiltzeko gero.  

Ez ziren ezkondu. Iraultzaileak ziren.  

 

15. Nola hil zen Pierre? 

 

Bihotzekoak eman zion kale erdian.  

Zalgurdi batek harrapatu zuen.  

Zaldi batetik jausi zen.  

Euria ari zuen. Kalean irristatu eta konortea galdu zuen.  

 

16. Nor zen Paul Langevin? 

 

Marie Curieren maitalea, Pierrekin zegoenean.  

Pierre hil ondorengo bikote ezkongabea.  

Garrantzirik gabeko laguna.  

Paul ezkonduta zegoen, baina Marierekin zegoen.  
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17. Zer mezu bidali zioten Marieri Nobel batzordetik? 

 

Iskanbila zela gizon ezkondu batekin ibiltzea.  

Librea zela bere bizitza erabakitzeko.  

Jakin izan balute, ez ziotela 2. Nobel saria emango.  

Ez ziotela Nobel saria emango adulteriogatik.  

 

18. Zergatik irauli zuen Marie Curiek unibertsoa? 

 

Atomoa hautsezina zela deskubritu zuelako.  

Emakumea zelako.  

Oso ausarta zelako.  

Senarrari esker.  

 

19. Nolako iraultzak burutu zituen Mariek? 

 

Emakumearen iraultza baino ez.  

Emakumearen iraultza eta hezkuntzarena.  

Industria iraultza.  

Nekazaritzaren iraultza.  

 

20. Bizitza  ez da erraza inorentzat. 

 

 
  

Baina konfiantza izan behar dugu besteongan eta berriro ekin.  

Geure buruarengan baino ez dugu konfiantzarik izan behar.  

Ekin eta geure buruarengan konfiantza izan behar dugu.  

Batzuentzat errazagoa da bizitza. 
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Kahoota bukatzean, aplikazioarekin eginez gero, txosten bat agertuko da  

(save report izenekoa: ―txostena gorde‖, euskaraz). Hortxe agertuko da talde 

guztien puntuazioa eta postua.  

 

 

Puntuazio altuena duen taldearentzat, 4 

belarri (lau talde badira).  

 

Bigarren taldearentzat, 3 belarri.  

Hirugarren taldearentzat, 2 belarri. 

Laugarren taldearentzat, belarri 1.  

 

 

Ikasleentzako mezua: orain arte lortutako puntuak (belarriak) taldeka 

zenbatzeko unea heldu da. Beheko taulan egin dezakezue:  

 

 

1. ERRONKA. EZ DAGO PRINTZE URDINIK  

1. jarduera 2. jarduera 3. jarduera 4. jarduera 5. jarduera 6. jarduera 

 

2. ERRONKA. MAITASUN-ISTRIPUAK 

1. jarduera 2. jarduera 

 

3. ERRONKA. IRAULTZA 

1. jarduera 2. jarduera 
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2. Google galdetegia 

 

Ikasleek liburu osoa errepasatuko dute galdetegi honen bidez. Google 

galdetegiaren bidez eginez gero, autozuzenketa izango da.  

 

 
 

 

Hiru istripu eta bi amodio. Liburu osoko galdetegiaren esteka, hementxe. 

(GOOGLE) 

 

 

Galdetegia eta erantzunak (erantzun zuzenak berdez): 

 

1. Nora joaten dira liburuen protagonistak liburuaren hasieran? 

 

-Alto Campoora. 

-Ezkaraira. 

-Bakeirara. 

 

2. Zer zen Trinitate Santua? 

 

-Aita, Semea eta Izpiritu Santua. 

-Gutune, Laida eta Anuska. 

-Izortze, Gutune eta Anuska. 

 

3. Nor zen Inazio? 

 

-Bere irakasgaia gustuko zuen Matematikako irakaslea. 

-Galderren Historiako irakasle ohia. 

-Anuskaren irakasle marmartia. 

  

https://drive.google.com/open?id=1OS-dWNXmC1tHy5GXgVOMd3bZ2RQljhHhRAgB3jeQe84
https://drive.google.com/open?id=1OS-dWNXmC1tHy5GXgVOMd3bZ2RQljhHhRAgB3jeQe84
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4. Zergatik begiratzen omen zioten txarto Galderri hotelean? 

 

-Dirua eskolan lapurtu zuelako. 

-Ustezko lapurra zelako. 

-Nesken atzean etengabe ibiltzen zelako. 

 

5. Zer dela eta asmatu zuen Gutunek “printze gorriak” etiketa? 

 

-Laidari printze urdina etiketa gustatzen ez zaiolako. 

-Anuskak txarto hartu zuelako. 

-Originala izateko. 

 

6. Zer gertatu zen Laida Galderrengana hurbildu zenean? 

 

-Lamar oihuka hasi zen. 

-Lamar galdu zen. 

-Laida Lamarrekin jolasten hasi zen. 

 

7. Zertan egon ziren jolasten Lamar eta Anuska? 

 

-Tribialean. 

-Elurrezko panpinak egiten egon ziren. 

-Lainoen irudiak interpretatzen egon ziren. 

 

8. Zer galdetu zion Galderrek Anuskari hitz egin zuten 1. aldian? 

 

-Eguzkiak zenbat urte daukan. 

-Noiz amatatuko zen azken izarra. 

-Berarekin atera nahi zuen. 

 

9. Zergatik deitu zion Galderrek Anuskari elurrezko neska? 

 

-Elurretan biek talka egin zutelako. 

-Bere azala zuri-zuria zelako. 

-Elurrezko panpinak egitea gustatzen zitzaiolako. 

 

10. Zer dio Laidak Galderrez berarengana hurbildu ostean? 

 

-Oso jatorra dela. 

-Gatzik gabekoa dela. 

-Gay-a dela. 
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11. Zer kontatzen dio Galderrek Anuskari talka egin osteko 

biharamunean? 

 

-Bazekiela bera zela biluzik eta kokoriko pistaren erdian zegoena. 

-Ez zuela ulertzen talka egin zuen neska zergatik ez zen laguntzera geratu. 

-Salatuko zuela neska hori. 

 

12. Zer sentitzen du Anuskak Galderrekin kafetegiko galdetegia izan 

ostean? 

 

-Burutik kendu behar duela. 

-Galderrekin dagoenean ez dela bera, baina aldi berean inoiz baina beragoa dela. 

-Aukerarik ez dagoela eta ahaztu behar duela. 

 

13. Zergatik esaten dio Gutunek Anuskari ezkorra dela? 

 

-Galderri Laida gusta dakiokeela pentsatzen duelako. 

-Zenbat balio duen ikusten ez duelako. 

-Ikasgai batzuk suspenditu zituelako. 

 

14. Zer esan zion Inazio irakasleak Anuskari Galderrek dirua lapurtu 

zueneko kontuaz? 

 

-Ez zuela lapurtu. 

-Batzuetan egiten duguna maite ditugunongatik egiten dugula. 

-Galderrek lapurtu zuela familiari laguntzeko. 

 

15. Nola ateratzen zuen bizimodua Prudenek? 

 

-Salmenta agentea zen, metal-enpresa handi batean. 

-Hegazkinak garbitzen zituen. 

-Turistei aire-hegaldiak eskaintzen zizkien. 

 

16. Zer gomendatzen dio Prudenek Galderri esaten dionean, Juditekin 

dagoen arren, beste neska bat duela gustuko? 

 

-Bi bihotz, bihotz bat baino hobea. 

-Hautatzeko: bata ala bestea. 

-Erabakirik momentuz ez hartzeko. 
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17. Nola lagundu zuen Anuskak 2. istripuan?  

 

-Izortze sendatu zuen. 

-Ume bat zaindu zuen. 

-Agure bizardun bat zaintzen zuen. 

 

18. Izortzek istripuan Anuska harritu zuen… 

 

-Jendeari laguntzen oso eraginkorra zelako. 

-Oso ederra zelako. 

-Oso lagun ona zelako. 

 

19. Anuskaren begiak… 

 

-deserosoak dira  kanpora begiratzen dutelako. 

-berdeak dira eta epaitzen dute. 

-barrura begiratzen duten begi beltzak dira. 

 

20. Izortzek jendeari laguntzeko beharra du 

 

-Ahizpa hil zelako berari medula-transplantea egiteko. 

-Izortzek ahizpari bizkarrezun-muina eman arren, hil zelako. 

-Betidanik munduarekin zorretan zelako. 

 

21. Zer esan zion Izortzek Laidari ezagutu zuenenean? 

 

-Oso erakargarria zela. 

-Hitz egin behar bazuen deitzeko esan zion. 

-Berarekin zerbait hartzera joan nahi zuen galdetu zion. 

 

22. Zer gertatu zitzaion Anuskari istripuan Izortze ezagutu zuenean? 

 

-Izortzek musu eman ziola. 

-Izortzek sendatu duenean, zerbait sentitu duela. 

-Elkar besarkatu zutela. 

 

23. Zertara joan ziren Anuska eta Gutune Galderren kalera? 

 

-Zerbait galdetzera. 

-Topaketa bat sortzera. 

-Telefono zenbakia eskatzera. 
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24. Galderrek aitak kutxa lapurtu zuela ezkutatu zuen 

 

-Aita babesteko, aurrekariak zituelako. 

-Ez zuelako ikasi nahi, lan egin baizik. 

-Aitak pena ematen  ziolako. 

 

25. Zer erabaki zuen aitak? 

 

-Institutura joatea, egunean bertan egia aitortzeko. 

-Galder institutuan berriro matrikulatzea. 

-Hilabete bat itxarotea, Galderrek hala eskatuta. 

 

26. Zer pentsatzen zuen Galderrek ikasteari buruz? 

 

-Ikasteak balioko zuela familia aurrera ateratzeko. 

-Lan egin nahi zuen, ez ikasi. 

-Bere kabuz ikas zezakeela eta jarraitu lanean. 

 

27. Zertan lagundu zioten Anuskak eta Gutunek Galderri? 

 

-Stradivariusera joaten arropa erosten. 

-Lamar musika eskolatik jasotzen. 

-Biltegiko lana egiten. 

 

28. Anuskak bi mezu jaso zituen jarraian: 

 

-Izortzerena zaldiz ibiltzera joateko. 

-Galderren mezua izarrak ikusten joateko. 

-bi mezuak pasieran joateko. 

 

29. Zer gaitasun berezi zuen Izortzek? 

 

-Oso ondo ibiltzen zen zaldiz. 

-Ondo zekien gurasoak maneiatzen. 

-Animaliekin komunikatzen zen. 

 

30. Zer aitortu zion Anuskak Izortzeri? 

 

-Konexio berezia zuela berarekin. 

-Gustuko zuela. 

-Mutilak bakarrik gustatzen zitzaizkiola. 
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31. Zer aitortu zion Izortzek Anuskari? 

 

-Zerbait nahi zuela berarekin. 

-Maite zuela. 

-Galder uzteko eskatu zion. 

 

32. Zer eskatu zion Gutunek Laidari Anuskari laguntzeko? 

 

-Galderri jarraitzeko. 

-Izortzez informazioa bilatzeko. 

-Biak ikertzeko. 

 

33. Anuskak Izortzerekin egon zenean… 

 

-Beldurra sentitu zuen mutilak gustatzen zitzaizkiola pentsatzen zuelako. 

-Beldurra sentitu  zuen neskekin esperientziarik ez zuelako. 

-Aurreko biengatik zen beldur. 

 

 

34. Zer erantzuten du Izortzek? 

 

-Neskak eta mutilak gustatzen zaizkiola. 

-Neskak gustatzen zaizkiola. 

-Neskak, mutilak, animaliak, liburuak eta kantak gustatzen zaizkiola.  

 

35. Zergatik ez zuen nahi Anuskak Galderrekin geratu Izortzerekin egon 

ostean? 

 

-Bazekielako Izortze baino ez zuela gustuko. 

-Izortzek Galder uzteko eskatu ziolako. 

-Izortzerekin asko sentitu zuelako. 

 

36. Zer gomendatu zion Gutunek? 

 

-Galderrekin ez geratzea. 

-Galderrekin ere probatzea. 

-Etxera joatea pentsatzeko. 

 

37. Non lortu zuen Gutunek Anuskari buruzko informazioa? 

 

-Sare sozialetan. 

-Zorrotzan. 

-Zornotzan. 
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38. Nolako aitzakia jarri zuen Gutunek Galderri buruzko informazioa 

lortzeko? 

 

-Nebak igeltsero bat behar zuela. 

-Nebak dendarako saltzaile bat behar zuela. 

-Nebak kontratatu nahi zuela. 

 

39. Nork esan zion Gutuneri Galder zintzoa zela? 

 

-Juditen lagun batek. 

-Juditen nebak. 

-Juditen ahizpak. 

 

40. Zer deskubritu zuen Laidak Izortzez? 

 

-Neska alaia baina lotsatia zela. Bakartia.  

-Bizizalea zela eta jende pila ezagutzen zuela.  

-Mutilez inguratuta zegoela beti. 

 

41. Zerk erakarri zuen Laida? 

 

-Aberatsa zela. 

-Jende mordoa ezagutzen zuela. 

-Zoriontsua ematen zuela. 

 

42. Nola lortu zuen Laidak Izortzeri buruzko informazioa? 

 

-Sarean soilik. 

-Sarean eta Izortzeren telefonoa zuen. 

-Sarean eta Izortzeren etxeko txirrina jo zuelako. 

 

43. Prudenen oparirik handiena Galderrentzat 

 

-Anuskarekin hegazkinean joateko aukera. 

-Hegazkina gida zezakeela ikusaraztea. 

-Aholkuak. 

 

44. Zer erantzun zion Galderrek Anuskak zer sentitzen zuen galdetu 

zionean? 

 

-Asko maite zaitut, eta besarkatu zuen. 

-Hauxe sentitzen dut eta eskutik heldu zion. 

-Hauxe sentitzen dut eta musu eman zion. 
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45. Zergatik aukeratu zuen Galder eta ez Izortze? 

 

-Mutila zelako. 

-Gehiago gustatzen zitzaiolako. 

-Ez zeukan oso argi. 

 

46. Nola hartu zuen Izortzek Anuskak Galder aukeratu izana? 

 

-Apur bat txarto, berak Anuska maite zuelako. 

-Ondo, berak ez duelako harreman seriorik nahi. 

-Txarto eta harremana eten zuten. 

 

47. Zer gomendatzen dio Izortzek Galderri dagokionez? 

 

-Berarekin zuzen hitz egitea gaizki-ulertua argitzeko. 

-Telefonoz deitzea gaizki-ulertua argitzeko. 

-Berarekin geratzea eta Galderrez paso egitea. 

 

48. Zerk konbentziarazi zuen Anuska Galderrekin hitz egiteko, harremana 

eten ondoren? 

 

-Anuskak bakarrik erabaki zuen, inoren laguntzarik gabe. 

-Gutunek emandako aholkuak. 

-Berak ere egia osoa ez ziola esan pentsatzeak. 

 

49. Galderrek Anuskari azalpenak eman ondoren… 

 

-Anuska Izortzerekin enroilatu zen, eta geroago Galderrekin ere bai. 

-Anuskak berarekin eta Izortzerekin egun berean geratua zela esan zion 

Galderri. 

-Barkamena eskatu zion Galderri jeloskor jartzearren. 

 

50. Zer esan zuen Galderrek Anuskak elurretako istripuarena bera zela 

esatean? 

 

-Txarto hartu zuen baina gero barrez lehertu zen. 

-Bazekien. 

-Txantxa bat egin zion. 
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Puntuazio altuena duen taldearentzat, 4 

belarri (lau talde badira). 40-50 bitarteko 

erantzunak zuzenak badira. 

 

Bigarren taldearentzat, 3 belarri. 39-20 

bitarteko erantzunak zuzenak badira. 

Hirugarren taldearentzat, 2  belarri. 19-

10 bitarteko erantzunak zuzenak badira.  

Laugarren taldearentzat, belarri 1. 9-0 

bitarteko erantzunak zuzenak badira.  

 

 

 

 

Joko osoan lortutako belarrien kontaketa egiteko garaia heldu da. Irakasleok 

erabakiko duzue nola jokatu: belarriak puntu bihurtu, sariak banatu, edo agian 

gauza biak.  

Diplomak Canva aplikazioarekin egin ditzakezue.  

 

Zer da Canva? 

 

(Hemendik moldatua: http://e-forma.kzgunea.eus/mod/book/view.php?id=8274) 

 

Canva.com  ez da argazkiei ukituak egiteko, mezu bat komunikatzeko 

irudiak konposatzeko tresna baizik: kartela, kanal sozialetarako irudia, 

logotipoa, txostena… Sarean (online) dagoen tresna da, eta nabigatzaileek 

dituzten gailuetarako eskuragarria. 

Canva interfaze erakargarria eta erabiltzeko erraza duen diseinu grafikorako 

tresna da, edonoren eskura dagoen funtzio anitzeko web-orria, eta taldekideekin 

partekatu nahi den edukia diseinatzeko aukera ematen du. 

Oso denbora gutxian, marketin-eragile, blogari eta enpresa txikien 

jabeentzako beharrezkoa bihurtu den tresna da. Hala ere, abantailarik handiena 

beren helburuak betetzeko edukiak sortzeko aukera ematea da "diseinatzaile ez 

direnei".  

http://e-forma.kzgunea.eus/mod/book/view.php?id=8274
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 Doako txantiloi asko eta diseinu grafiko propioak sortzeko erabil 

daitezkeen interfaze errazak ditu. 

 Txantiloi gehiago dituen ―pro‖ bertsioa ere eskuragarri dago. 

 Canva iPaderako doako aplikazio gisa jaits daiteke, eta 

Wordpresserako plugina ere badauka, blogari lotu nahi izanez gero. 

 

 

Diplomak. Canva.  

 

 
 

 
 

 
  

https://drive.google.com/open?id=1wKeD8j2bliZpHIvPeE48eKtvp-qt44ZD
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Gaian sakontzeko 

 

Zenbait liburu-zati eta artikulu bildu, moldatu eta itzuli ditugu, maitasun-

moten gaineko informazio pixka bat gehiago ekartzeko euskarara.  

Askotariko gaiak ukitu ditugu, egoeraren eta beharren arabera aukeratu ahal 

izateko: maitasunaren mitoak, gamifikazioa, rol-jokoak, pertsonaien 

karakterizazioa, lotsak eta, nola ez, Marie Curie (liburuko protagonista 

―ezkutua‖).  
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Maitasun erromatikoaren mitoak. 

Coral Herrera Gómez 

 

Haikita blog-etik moldatua: Maitasun erromantikoaren mitoak 

 

 

Zer dira mitoak? 

 

 Mito hitza mythos hitz grekotik dator. Gure 

hizkuntzan, normalean narrazio edo istorio gisa 

interpretatzen da. Gizakiei fenomeno naturalak 

azaltzen lagundu zieten mitoek, eta beti 

transzendentzia-botere moduko bat izan zuten; 

istorioen bidez sinbolikoki adierazten zen 

dimentsio emozionala, erlijiosoa eta espirituala. 

Platonek eta Aristotelesek logos-aren aurkako 

termino gisa erabili zuten (alegia, diskurtso arrazoituaren eta objektiboaren 

aurka). Mythos hitzak, antzina, bazituen zenbait konnotazio emozional eta 

fikziozkoak; mitoak munduaren azalpen ez-arrazionalak ziren eta, beraz, ez 

zuten balio errealitatea azaltzeko edo ezagutza eskuratzeko, nahiz eta ez 

Platonek ez Aristotelesek ez zuten lortu beren Filosofia lantzea haiek kontuan 

hartu gabe. 

 

Eros eta Psike 

Aurkitu ditugun definizio guztien artean, Carlos 

García Gual-ena iruditzen zaigu eraginkorrena eta 

zehatzena: "Garai entzutetsu eta urrun batean, 

aparteko pertsonaien ekintza gogoangarriei eta 

eredugarriei buruzko kontakizun tradizionala da 

mitoa. (...) Istorio mitikoak izaera dramatikoa eta 

eredugarria du. Komunitatearentzako interes handiko 

ekintzak dira beti; izan ere, bizitza sozialaren alderdi 

garrantzitsuak azaltzen ditu, horrelako gertaerak 

lehenbizikoz nola gertatu ziren kontatzean."  

https://haikita.blogspot.com/2010/08/los-mitos-del-amor-romantico.html
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Bestalde, mito hunkigarrienak muturreko egoerei buruzkoak direla baieztatu 

du Karen Armstrong-ek, eta gure esperientziatik haratago joatera behartzen 

gaituztela. Ezezaguna jorratzen dute; giza gatazkei aurre egiten laguntzea da 

haien zeregina. Zentzu horretan, mitoak giza kultura guztien oinarria izan dira, 

giza portaerak eta jarrerak eskaini dizkiotelako gizarteari, eta egoera zailak 

ausardiaz, adimenez, zuhurtziaz edo estrategiaz gainditzen zituzten heroiak 

aurkeztu dizkigutelako. Jatorrian, munduan zuten lekua eta benetako orientazioa 

aurkitzen lagundu zioten jendeari, nondik gatozen edo nora goazen ezagutzen 

laguntzen dutelako (arbasoei buruzko mitoetan), eta gure kezka prosaikoetatik 

harago garraiatuak sentitzen garen une sublimeak azaltzen laguntzen dutelako.  

Mitologia guztiek gure munduaren paraleloa den beste mundu batez 

hitz egiten dute; errealitate ikusezina da, baina biziagoa, batzuetan 

jainkoen munduarekin identifikatzen dena. Sinesmen horri filosofia 

iraunkorra (edo filosofia perennea) deitu zaio, gure modernitate zientifikoa 

iritsi baino lehen, gizarte guztien mitologia eta antolaketa errituala eta soziala 

blaitu dituelako. Eta, oraindik ere, gizarte tradizionaletan eragina izaten 

jarraitzen du. Mitoek azaltzen zuten nola jokatzen zuten jainkoek, 

gizonezkoei eta emakumezkoei baimena emateko jainkoak imitatzeko, eta 

horrela jainkotasuna bizi ahal izateko haiek ere. 

Armstrong-ek uste du mitoa gida ere badela, kode etikoa transmititzen duela 

eta, gainera, erlijio guztien oinarria eratu duela. Erlijio monoteisten kasuan (hala 

nola kristaua, musulmana eta budista), heroiaren bidaiaren inguruan ardaztu 

dira. Bidaia horrek azaltzen digu zer egin behar dugun gizaki osoak izan nahi 

badugu: "Heroiak bere bizitzan edo gizartean zerbait falta den sentsazioa du. 

Horregatik, etxetik irten edo abentura arriskutsuak bizitzen ditu. Munstroen 

aurka borrokatzen da, eskuraezinak diren mendiak igotzen ditu eta baso ilunak 

zeharkatzen, eta bitartean bere lehengo ni zaharra hiltzen da, eta heroiak zerbait 

deskubritzen eta ikasten du, gero bere herrikideei transmitituko dien 

trebetasunen bat. (...) Heroiaren mitoa erabat errotuta dago, eta erlijioen 

pertsonaia historikoak (hala nola, Buda, Jesus edo Mahoma) eskema arketipiko 

horri jarraiturik azaltzen dira, ziur asko Paleolito garaietatik sorturikoa jada.  

Mitoa, orduan, transzendentzia-esperientziari lotuta egon da beti, 

gizaki-izanari atxikia.  Gizakiek eguneroko bizitzaren errutinaren eta 

errealitatearen haustura behar dute, hura gainditu ahal izateko, beste denbora-

dimentsio batzuk esperimentatzeko, bizitakoaren intentsitateari esker.  
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Beti behar izan dituzte beste errealitate batean kokatzeko ihes-mekanismo 

horiek, estasian edo trantzean sartzeko, espazioa (hemen) eta denbora (orain) 

gainditu dezaketela sentitzeko.  

 

Rodin-en Musua 

 

Mitoaren funtzioetako bat, dio Joseph Campbell-

ek, lehendik dagoen gizarte-ordena babestea da, 

gizabanakoa integratzeko. Haren arabera, mitologia 

baten eta hura adierazten duten erritoen funtzio soziala 

zera da: taldeko kide guztietan "sentimendu-sistema" 

jakin bat finkatzea, taldearen helburuei lotuko dituena. 

Kirk-ek, berriz, uste du gizakiek sorturiko narrazio-

trikimailuak izan zirela, haurrak gizarteratzeko eta haien 

gizarte-integrazio psikikoa errazteko. Ikuspuntu 

horretatik, ezezagunak sortutako izuaren aurkako 

narrazioak dira mitoak, gizakiak gizarteratzearen hasierako faseetan gidatzen 

dituztenak. 

Mitoak, ordea, ez dira aldaezinak izan; kultura bakoitzarekin eraldatzen dira, 

finkatzen diren errealitate sozioekonomiko eta politiko berrietara egokitzen dira, 

eusteko eratutako sistema sinbolikoaren eta mitologikoaren babesari esker. 

Mendebaldean, gizarte postmodernoaren desakralizazio-prozesua gorabehera, 

mitoek funtzio horiek betetzen jarraitzen dute, aldakuntzak izan arren. 

 

Denis De Rougemont-ek mitoak behar direla uste du: "pasioa eta heriotza 

loturik dauden kontu ilun eta aitorrezina adierazteko, eta indar osoa pasioan 

jartzen dutenen suntsitzea dakar horrek‖. (...) Mitoaren iluntasunak, modu 

honetan, bere eduki mozorrotua biltzea eta gure irudimenaz gozatzea 

ahalbidetzen digu, kontraesana lehertu daitekeen kontzientzia argiegia izan 

gabe". Mitoak kontraesan horiek adierazten ditu, eta ―pasioa ideal gisa onartzen 

den eta sukar gaizto baten modura hartzen ez den‖ toki guztietan hartzen du 

parte. Baita halabeharra beharrezkoa den lekuetan, hondamendi eder eta 

desiragarri baten gisa irudikaturik.  
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Tristan eta Isolda 

 

Maitasunaren mitoak 

 

Maitasun-istorioetako amaierako esaldia da 

erromantizismoan aurkitzen dugun mito 

nagusia: “eta zoriontsu bizi izan ziren” 

(euskaraz formula umoretsuagoak edota praktikoak 

ere izan badira: ―hori hala bazan, sar dadila 

kalabazan‖ edo ―haiek ondo bizi baziren gu hobeto 

bizi gaitezela‖). Maitasun-istorioaren egitura 

mitikoa ia beti berdina da: bi pertsona elkarrekin 

maitemintzen dira, bereizita geratzen dira hainbat 

egoera tarteko: oztopoak (herensugeak, baso sorginduak, munstro ikaragarriak), 

eta hesiak (sozialak eta ekonomikoak, erlijiosoak, moralak, politikoak). Oztopo 

guztiak gainditu ondoren, azkenean ere bikote zoriontsuak aske bizi dezake 

elkarrekiko maitasuna. Bistan denez, mitoa baita, oztopoz eta garaipenez 

beteriko istorio hori ideologia patriarkalek zeharkatzen dute: misioa heroi 

maskulinoaren esku jartzen da, emakumeak bere gazteluan salbatua izateko 

itxaroten duen bitartean. Gizonezkoa aktiboa da; emakumezkoa, pasiboa (eredu 

horren paradigma Loti Ederrarena da: ehun urte baino gehiago igaro zituen bere 

printzearen zain!). 

 

Izan ere, maitasun erromantikoaren bi mito nagusiak printze urdina eta 

printzesa zoragarria dira, sexu rolen zatiketa zurrun batean oinarrituak 

(gizonezkoa da salbatzailea; emakumezkoa, gerlariaren atsedena), eta genero-

estereotipo mitifikatuetan (gizonezkoa ausarta eta sendoa da; emakumezkoa, 

beldurtia eta gizonezkoa maskulinoa da eta menderatzailea da; emakumezkoa, 

gozoa eta otzana). Feminitate eta maskulinitate patriarkalaren eredu horiek dira 

maitemintzean eta ez-maitemintzean jasaten dugun minaren zati handi baten 

oinarria, ideal bat saltzen baitzaigu, gero errealitatearekin bat ez datorrena. 

 

Batez ere, guztiok garelako sendoak eta hauskorrak, aktiboak eta pasiboak, 

menderatzaileak eta otzanak; baina bitxia bada ere, gure identitatea, 

sentimenduak, jarrerak eta portaera bizitza osorako zehazten dituzten etiketetan 

sartzen gara. Etiketa horiek ziurtasuna ematen digute (familian aitona naiz, 
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ikastetxean irakaslea naiz, emazte atsegina naiz, exekutibo erasokorra naiz, 

nerabe nahasia naiz, mutil erromantikoa naiz, neskato zoroa naiz, nagusi tiranoa 

naiz...), baina askatasuna kentzen digute gure burua birmoldatzeko, aldatzeko, 

eboluzionatzeko eta harreman modu berriak ikasteko. […] 

 

Orain arte, feminitate pasiboa ipuinetan mitifikatu izan da, gizonezkoak 

lasaitzeko eta emakumeei dieten berezko beldurra arintzeko, batetik; eta 

bestetik, emakumeei sumisio-eredu idealizatuak eskaintzeko. Kultura 

patriarkaletako emakume asko beren bizitzan emakume leialaren papera 

bereganatzeko hezi izan dira sarritan; 

haien helburua bizitzan ez litzateke 

askatasuna lortzea (desira maskulino 

nagusia), baizik eta maitasuna, gizon 

baten bidez (hori da emakumeetan 

normala litzatekeena). 

 

Ipuinaren printzesak azal zuria du, 

ile argia, aurpegi-traza leunak, ahots 

delikatua, zoriontsu sentitzen da etxeko giroan (orokorrean luxuzko jauregia, 

gurasoen ardurapean) eta haren nahiak oso sinpleak dira: beti daude beren 

ametsetako gizonezko idealarengana orientaturik. Printzesa leiala zaio maiteari, 

itxaroten dio, harentzat gordetzen da, Penelopek hogei urtez egin zuen moduan 

Ulisesen zain. Bere bizitzako egunik handienean aurkituko du printzesak bere 

autoerrealizazioa: printzearekin ezkontzean. Printzesa emakume zuhurra eta 

sinplea da, maitasunez eta zoriontasunez betea, senarra zaintzaz eta maitasunez 

bete nahi duena, eta bere gizonari seme-alabak emango dizkiona. Emakume ona 

da, emakume gaiztoen aurka: berekoiak, manipulatzaileak, kapritxosoak, 

aseezinak, ahulak eta hitzontziak direnak. Emakume gaiztoek sutsuki gozatzen 

dute sexua, baina gizonezkoak beren adimenarengatik eta xarmarengatik 

erakartzen dituzten arren, ez diete segurtasunik ematen, eta gizonezkoek ez 

dituzte ia inoiz aukeratzen printzesa izateko edo ezkontzeko. Arriskutsuak 

bezain erakargarriak dira, eta horrexegatik haiekin maitemintzea ekiditen dute, 

Ulises-i Circe-rekin gertatu zitzaion bezala. 

 

Printze urdina da irudimen femeninoan funtzionatzen duen beste mitoetako 

bat, figura salbatzaile gisa azaltzen delako beti, Jesukristok edo Mahomak 

Gizateria bere bekatuetatik salbatu zuten modu berean. Kontuan izan Eba dela 
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emakume gaiztoa, eta haren jakin-minagatik eta desobedientziagatik izan ginela 

kondenatuak gizakiok minera eta heriotzera. Jesusen moduko gizon bat baino 

ezin zen etorri salbatzera; baina bere heriotzarekin ere ez zuen lortu aitak gu 

barkatzea. 

 

Jesus gizon ona eta ausarta da, kausa zintzoetan sinesten duena eta 

haiengatik sakrifikatzeko prest dagoena. Era berean, printze urdina heroia da, 

misioa bere bizitzaren aurretik jartzen duelako (herensugea hiltzea, altxorra 

aurkitzea, saldo gaiztoak garaitzea, boterea errege batzuei itzultzea…). Printze 

urdina gizon aktiboa da, jauzilaria, ezpataria, atleta bikaina, jokalari ona, 

estratega handia, bihotz noblekoa. Gaztea da, bihurria, inozo samarra; eredu 

horrek emakumeak urtzen ditu, ausarta eta ona delako, eta dotoretasunaz gain, 

intimitatean samurra eta gozoa ere badelako. Printzea Gizon bihurtzen da istorio 

guztietan; izan ere, bizi duen abentura gaztetatik heldutasunera igarotzeko 

erritua baitu, bere burua gainditu behar duelako bere garaipena lortzeko 

(printzesa arrosaren maitasuna). […] 

 

Bi genero-mito horiek eta maitasun-mito gehienak Erdi Aroan sortu ziren; 

beste batzuk mendeetan zehar sortu ziren, eta azkenik XIX. mendean finkatu 

ziren, Mugimendu Erromantikoarekin.  

 

Carlos Yela Garcíaren arabera, gure egitura sentimentalak konfiguratzen 

dituzten batzuk geratzen zaizkigu gaur egun:  

 

• Laranja erdiaren mitoa. Aristofanesen 

maitasun-mitotik eratorria, gizakiak bi zatitan banatu 

zirela zioena, eta berriro elkartzean osatzen direnak, 

osotasun bikain batean, ―arima bikia‖ osatuz. Elkarri 

predestinatuta gauden ideia adierazten duen mitoa da; 

hau da, bestea gure parekoa dela ezinbestean, eta 

harekin bakarrik sentitzen garela osatuta. Maitasunaren mito platonikoa 

pertsonak bere buruarekin topo egitean lortutako sentimendu sakona adierazten 

du. […] Laranja erdiaren mitoa Platonen mitoaren irudi inozoa eta sinplifikatua 

litzateke, galdutako batasunaren bilaketa hori transmititzen saiatzen dena, baina 

haren akats nagusia, Coria-ren arabera, zera da: bat gehi bat, azkenean, bat 

izaten dela, eta hori akats larria litzatekeela, ez aritmetikoa bakarrik, eta batez 

ere emakumeek bereganatzen dutena. 
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• Esklusibotasunaren mitoa: maitasun erromantikoa pertsona batengatik 

bakarrik sentitu daitekeela sinestea. Mito hori oso indartsua da, eta jabetza 

pribatuarekin eta gizakiaren berekoikeriarekin du zerikusia. Pertsona eta 

gorputzak jabetza gisa sentitzen ditu. Beste mito bat onartzen duen mitoa da: 

monogamia dela gizartean pertsonen egoera ideala. 

 

• Fideltasunaren mitoa: desio sutsu, erromantiko eta erotiko guztiak 

pertsona bakarrarekin bete behar direla uste du: bikotearekin. 

 

• Iraunkortasunaren mitoa (edo pasio eternoarena): lehen hilabeteetako 

maitasun erromantikoa eta sutsua elkarrekin bizi behar duten milaka egunen (eta 

gauren) ondoren iraun dezakeela pentsatzea. 

 

• Ezkontzaren edo bizikidetzaren mitoa: maitasun erromantiko eta 

sutsuak bikotearen batasun egonkorrera eraman behar duela pentsatzea, eta 

ezkontzaren (edo bikote gisa elkarrekin bizitzearen) oinarri (bakarra) bihurtu 

beharko litzatekeela sinestea. Horrek arazoak sortzen dizkigu, pasioaren 

instituzionalizazioak eta denboraren igarotzeak hura kolokan jartzen zutela ikusi 

genuelako. Horregatik, dibortziatu egiten gara eta bizirik sentiarazten gaituzten 

pasio berriak bilatzen ditugu, baina laster ezkontzen da berriro jendea, lehen 

aldiko akats bera eginez. Bakartasunaren Aroan ezkontzaren dimentsio 

mitologikoa eta idealizatua handitu egin da: ―Ezkontzaren idolatria 

modernitateak sortzen dituen galeren kontrapartida da. Jainkorik ez badago, ez 

sendabiderik, ez klaserik, ezta bizilagunik ere, orduan behintzat zu geratzen 

zara. Horrek ere esan nahi du ezkontza eta familia elkartzen dituena ez direla 

hainbeste oinarri ekonomikoa eta maitasuna, bakardadearen beldurra baizik 

(Ulrick eta Elisabeth Beck, 2001). 

 

• Maitasun ahalguztidunaren mitoa: "maitasunak dena egin dezakeela" 

sinestea, eta edozeren aurrean eta gainetik mantendu behar dela. Mito horrek 

maitasunaren botere magiko horretan sinesten zuten emakume asko sustengatu 

ditu, salbatuko edo zoriontsu egingo zituelakoan, nahiz eta maitasuna, sarritan, 

ez den aski distantziari, bizikidetza-arazoei edo muturreko pobreziari aurre 

egiteko. 
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• Borondate askearen mitoa: ontzat ematea gure maitasun-sentimenduak 

erabat intimoak direla eta gure kontroletik kanpoko faktore sozial, biologiko eta 

eta kulturalek ez dutela eragiten. 

 

• Elkarketaren mitoa: bikotea zerbait naturala eta unibertsala dela sinestea. 

Biren arteko elkarbizitza, beraz, irudimen kolektiboan berretsi da, eta gizartean 

instituzionalizatu. 

 

Gure jarduera arrazionalari esker, Gizateriak mitoak eraiki ez ezik, haien 

dekonstrukzioa ere egin dezake, haietan kultura horren beldurrak, motibazioak, 

sinesmen-sistema, baloreak, etika, jarraitzeko ereduak eta kideen nahiak 

barneratuta daudelako. Erromantizismo patriarkalaren kasuan, uste dut 

ezinbestekoa dela haren mitoen erraiak erakustea funtsezkoa dela, 

desberdintasunarekin eta patriarkatuarekin amaitzeko, narrazioetan, emozioetan 

eta ideologian. Garrantzitsua da maskara sozialetan hesitzen gaituzten 

idealizazio horien faltsutasuna erakustea, gure harremanak pobretzen 

dituztelako, eta sufriarazi egiten digutelako, errealitatearekin talka egiten 

baitute, normalean maitasun-fantasia bezain ederra eta zoragarria ez den 

errealitatearekin. […] 

 

Gustav Klimt-en Musua  

 

Mito horiek, gainera, mina eragiten dute 

pertsonengan, maitasuna ez baita betierekoa, ez 

perfektua, ez zoragarria, eta ez dator gu inondik 

salbatzera. Maitasun erromantikoaren utopia, bere 

idealizazioekin, dugun erlijio kolektibo berria da, 

autoerrealizazio-, osotasun- eta zoriontasun-promesa 

faltsuekin. Hortik dator postmodernitateko biztanleek 

jasaten dugun desiraren eta Errealitatearen arteko 

etengabeko atsekabea eta tentsio amaiezina. […] 

 

Eta bitartean, emakumeak Printze urdinaren zain, eta gizonak Printzesa 

birjinalaren zain, amaitzen ez den etengabeko sokari bueltaka; ez baitira 

existitzen, eta ipuin patriarkaletako pertsonaia lauak baino askoz konplexuagoak 

eta kontraesankorragoak baikara pertsonok. 
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Maiteminaz 

 

Maiteminaren eraginak gure burmuinean 
 

Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2014). El mundo en tus manos. Destino. 

 

Maiteminak menpekotasuna sortzen du. Izan ere, norepinefrina-, dopamina-, 

serotonina- eta testosterona-dosi altuak eragiten ditu, desira tarteko. 

Ongizatearen kimika da. Maitasuna kentzen dizutenean, albo-kalteak azaltzen 

dira eta horiek estres emozionala eta depresioa eragin diezazukete. Maitasunik 

eza fisikoki mingarria izan daiteke. Min fisikoa gure gorputzaren erreakzioa da 

kanpotik datozkigun arazoekiko. Alarma-mota bat da, eta edozein mehatxu 

emozional edo fisikoren aurrean jartzen da martxan. Izatez, min fisikoa 

prozesatzeaz arduratzen den garunaren zatia min emozionala prozesatzeaz ere 

arduratzen da, eta bi egoeren aurrean berdin-berdin aktibatzen da.  

Maitemintzearen prozesua bortitza da. Oso erabilgarria, zinez, ikasketa eta 

eraldaketa pertsonalerako. Egoera horretan zaurgarri 

bihurtzen gara, eta ondorioz, aldaketei ateak irekitzen 

dizkiegu. Norman Doidge neurologoak frogatu 

duenez, gure garuna aldi horretan malguago bihurtzen 

da, aldaketei zabalik. Nola galduko duzu, beraz, 

bizitzaren opari hori, nahiz eta maitasunik ezaren 

aukera egon? 

 

 

Zergatik da garrantzitsua maitasunaren ikaskuntza 

nerabezaroan? 
 

Liburu honetatik moldatua: Punset, Elsa, (2008). Brújula para navegantes emocionales. 

Aguilar. 

 

Nerabetasunean bizi izandako amodiozko esperientziak giltzarri dira 

nortasun pertsonala eraikitzeko garaian, edota amodio-kontuak garatzeko. Eric 

Ericsson psikoanalistaren arabera, helduaroan izango diren amodiozko 

harremanak eta bikote-bizitzaren kalitatea zehaztu dezake. Ikerketek zehazten 

dutenez, maitasun-harremanen kalitatea doikuntza sozioemozionalari estuki 

loturik dago, eta nerabezaroan maitasuna erregulatzen duten mekanismoak 
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ulertzera bultzatu beharko gintuzke horrek. Are gehiago, kontuan izaten badugu 

nerabeetan izaten diren haurdunaldi-tasak, transmisio sexualeko gaixotasunak 

eta HIES-aren kutsadura, ez genuke gutxietsi behar maitasunaren eragin 

emozionala eta soziala nerabezaroan. Are gutxiago isilean gordetzen denean edo 

gaiarekiko mespretxua adierazten denean.   

Helduek ez dituzte serioski hartzen beren seme-alaben lehenengo amodio 

eta amodiorik ezak, ez bada heldugabeko harreman sexual bat garatzen bada, eta 

horrek haurdunaldi edo gaixotasun arriskua eragiten badu. Sexualki helduta 

dagoen nerabeari antisorgailuak erraztea oinarrizkoa da, baina ez da nahikoa. 

Heldu askok eta askok maiteminduta dagoen semeari erretolika galanta botatzen 

diote, alderdi erromantikoaz barre egiten dute, zerbait serioa sentitzeko 

gazteegia dela esaten diote, edota ez dela komeni zaion norbaitekin txoratu. 

Azken kasu horretan, modu oso gogorrean eragotzi dezakete harremana.  

Batzuetan, lehenengo ezezkoen aurrean, nerabeek sentitzen duten mina 

gutxiesten saiatzen gara, haien esperientzia-faltaren aitzakian. Helen Fisher 

antropologoak 430 amerikarri eta 420 japoniarri egindako galdetegi baten 

arabera, %  95ek ondorengo galdera honi baiezkoa erantzun zion: ―Inoiz, maite 

zenuen pertsonaren batek alde batera utzi zaitu?‖. Aldi berean, ehuneko kopuru 

berak utzia zuen alde batera maite zuen norbait. Ia-ia saihetsezina da maitasunik 

ezaren esperientzia ez bizitzea. Eta maitasunik ezak min egiten du.  

Sarritan, sufritzeari diogun beldurrak alarma guztiak pizten ditu, eta gure 

emozioen alderdi aberatsenari eta positiboenari errenta ateratzen ez digu uzten. 

Horrela, gure egoak porrot eta umiliazio gisa bizi ditu egoerok. Emozio edo 

esperientzia negatiboak potentzialki aberasgarriak direla konturatzean, emozio 

negatiboei lotutako bizipen intentsuetatik eta konprometituetatik ikasi egiten 

dugu.  
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Jalil Gibran poeta libanoarraren poema-zatia, Profeta liburutik: 
 

 

 

Maitasunaren deia jasotzean, jarraiozu, 

nahiz eta haren manerak gogorrak eta malkartsuak izan. 

Haren hegoek biltzen zaituztenean, makurtu, 

haren lumen artean ezkutuan dagoen labanak mindu bazaitzake ere. 

 

Hitz egiten dizunean, sinestu iezaiozu, 

nahiz eta haren ahotsak zure ametsak zapuztu ditzakeen, 

ipar-haizeak lorategia hostoz betetzen duen modura. 

 

[…] 

 

Baina zure beldurrek maitasunaren bakea eta eztia bilatzera mugatzen 

bazaituzte, 

orduan hobe zure biluztasuna estaltzen baduzu 

eta maitasunaren bidetik urruntzen bazara. 

 

 

Geltokirik gabeko munduan sartzeko, 

han, barre egingo duzue, baina ez irribarre guztiak; 

eta negar egingo duzue, baina ez dituzue malko guztiak isuriko. 

 

Maitasunak beretik ematen du eta beretik soilik jasotzen. 

Maitasuna ez da jabe eta ez du inor bere jabe izaterik nahi. 

Maitasunari nahiko zaio maitasuna. 
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Maitasuna sentitzeko askotariko moduak  

zenbait euskal liburutan 

 

Aitaren etxea 

Karmele Jaio (Elkar, 2019) 

 

 

 

Beti erakarri nau, baina zaila egiten zait zergatia jakitea. Erakarpen 

fisikoaren gainetik beti egon da beste zerbait, begiratzen zidan modua. Haren 

begiradan ikusten nuen nire buruaren islak erakartzen ninduen. Alabak 

zaintzeaz eta arropak tolesteaz gain beste zerbait egiten bazekien emakume bat 

ikusten nuen han. Bere begirada baino gehiago, bere begiradaren islan ikus 

nezakeena gustatzen zitzaidan. Zelan ikusten ninduen. Uste dut bere begietan 

agertzen zen niaz maitemindu nintzela garai batean. 

Aurkezpena bukatu ondoren elkarrekin kafea hartzeko gonbita egin zidan, 

eta, hainbeste urteren ondoren, bat-batean, garai hartako begirada ikusi nuen 
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berriz, elkarrekin aldizkarian lan egiten genuenekoa. Orduko Jauregi gogoratu 

nuen, elkarrekin taberna batean berandu arte poema ulertezin batez 

eztabaidatzen; ikusi nuen orduko Jauregi Rayuelaren 7. kapituluaren lehen 

esaldia buruz errezitatzen: “Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, 

voy dibujándola como si saliera de mi mano…”. Txantxa doinua erabiltzen 

bazuen ere, zirrara sortzen zidan. Zenbat emakumeri botako zion esaldi bera. 

Jauregi beti zebilen txantxetan emakumeekin, haiek koipetzeko modua zuen, 

haien defentsak baliogabetzeko. Gogoratu nuen baita ere lehen ipuina entregatu 

nion eguneko eszena. Nire jarrera barregarri hura. Berarengana gerturatu 

nintzen, unibertsitateko kafetegian, ipuina mahai gainean utzi nion, eta, 

erantzuten jakingo ez nuen txantxaren bat bota behar zuela pentsatzearekin 

hainbeste urduritu nintzen, non korrika egin bainuen alde, hitzik esan gabe. 

 

(Jasone, zure eskua nabari da kapituluan) 
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3 mariak 

Arantxa Urretabizkaia (Erein, 2010) 
 

 

 

Iruditu zitzaidan, lehenengo aldiz nire bizitzan, ez nuela ezer egiteko 

premiarik, ez bazen hantxe etzanda egon eta, hurbil izango zen heriotza heldu 

baino lehen, hiru mende laurden haietan egindakoa aztertzea, hasi hiru Mariok 

sekula beteko ez dugun agindua egin genuenetik, eta gerra madarikatuarekin 

jarraitu arte: umeak, alabaren heriotzak betiko eragindako zauri mingarria eta 

Joxeren gaixotasuna. Nire adineko askok bezala, uste nuen zaharrok hori egin 

behar dugula, egindakoa gogoratu, memoriak kontatzen dizkigun gezurrei 

bueltak eman, letania bat balitz bezala. Nire kasuan beharrezkoagoa zirudien 

eginkizun horrek, batez ere Joxek ezer gogoratzeko aukera izan ez zuelako. Edo 

agian bai, agian berak ere errezatzen zuen letania hori baina ezin zuen ezer 

adierazi, ez zitzaion halakorik igartzen. 
 

(1. kapituluan) 
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Ez dakit zenbat denbora joango zen Laida nire bila etorri zen arte. Goazen 

dantzara, esan zidan eskua luzatuz. Baina nik Romanen kontua garbitu nahi 

nuen, gauaren zoriona kutsa ez zezan. Sartu nintzen etxera, bilatu nuen Roman 

begiekin eta jangelako bazter batean aurkitu nuen, bakar bakarrik. Eseri nintzen 

bere aldamenean eta hiru edo lau esalditan esan nion ez nuela berriro kontu hori 

aipatzerik nahi. Gure etxea zabalik egongo zela berarentzat, baina nire 

bihotzean ez zegoela maitasun klase horretarako lekurik. 

Romanek goitik behera astintzen zuen burua, etengabe, begirada lurrean eta 

bizkarra makurturik. Pentsatu nuen zahartu egin zela minutu haietan. Nik igarri 

nuen zama handi bat kendu nuela gainetik, desagertu zela zeruaren urdina 

zikintzen zidan laino bakarra. Gero, zutik jarri eta hitzik egin gabe joan zen. Ez 

diot oraindik inori kontatu gertatutakoa eta ez da inor harritu Roman gure 

bizitzatik ia guztiz desagertu delako. 

Kantari ari ziren gazteak: niretzat ezezaguna zen kanta euskaldun bat. Tristea 

zen, itsasoaz mintzatzen diren kanta gehienak bezalaxe.  
 

(12. kapituluan) 

 

 

Mantala jantzi baino lehen txaketa erantzi eta nire gelara eraman nuen, gutun 

eta guzti. Tipula txikitzen hasi nintzenean pentsatu nuen handik aurrera adi ibili 

beharko nuela postontziarekin, kasualitatea izan zela bi gutunak nik jaso izana. 

Ala ez, bururatu zitzaidan, agian Gorrik ere jaso zuen besteren bat eta ez zidan 

ezer esan. Ahalegindu nintzen hain desatsegin egiten zitzaidan burutazioa 

uxatzen eta horretan ari nintzela esan zidan Gorrik ez zidala onik egin 

arratsaldeko bisitak, kopetilun nengoela. 

Sorgina da Gorri, txikitatik izan du pertsonen barrua aurpegia bezain ondo 

irakurtzeko gaitasuna. Ezetz esan nion, ez nengoela triste, are gehiago, Gabonak 

baino lehen bisita errepikatzeko asmoa nuela. Nekatuta nengoela aitortu nion eta 

egia zen. Handiren bigarren gutunak tona bat pisatzen zuen nire bizkarrean. 

Afaldu genuen eta nekatuta nengoela errepikatuz erretiratu nintzen. Gorri 

egongelan gelditu zen, liburu bat irakurtzen. Egunkariaz gain, beti du libururen 

bat inguruan, eleberriak gehienetan, maitasun istorioak kontatzen dituen 

libururen bat. Tristea, seguru, maitasuna eta itsasoa, biak baitira tristeak, 

abestietan eta liburuetan. 
 

(15. kapituluan) 
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Udazkeneko lorea 

Xabier Etxeberria (Elkar, 2012) 

 

 
 

Ez dakit oraindik ere, erantzuna aurrez jakinda egin ote zidan galdera hura 

Luciak edota –susmatzen dudan gisan– sasian ezkutaturiko azeriari itsumustuan 

botatako tiroa izan ote zen. Edonola ere, berdin dio. Bete-betean jo ninduen 

balak. Bihotzaren eta biriken tartean, kolpe bakar batez biak zauri: 

lehenengoaren taupadak segundo batzuez geldiarazi zizkidan, bigarrenak arnasa 

galtzeraino estutu. 

Irribarretik ezer ez zuen irribarre batez begiratzen zidan Luciak. Lasai, 

itxura batean. Ni, berriz, ustekabean itsasotik atera duten arrainaren ikaraz ari 

nintzen, ahoa ireki eta itxi, ireki eta itxi, baina hitzik ez. Ez erantzunik. Ez 

argibiderik. Ez bestelako gezurrik ere. 

Uretatik kanpo gorputza batera eta bestera nola okertzen nuen begira iraun 

zuen beste hamar bat segundoz. Nire ezinegona zigor bihurtu zedin, agonia 

luzatuz. Lepoa leiho aldera okertu zuen gero. Nahikoa. 

Orduan bota zuen bigarren bala, tiro hilgarria. 

–Haurdun nago, Mikel. 
 

(22. kapituluan) 
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Beti gorroto izan ditut modu honetako esaldiak, baina, hala eta guztiz ere, 

egia da: adarrak jarri ez dituenak ezin du ulertu une hartako nire sufrimendua. 

Uste dut, lehen segundo haietan sentitu nuena deskribatzeko modu egokiena 

albisteak mozkorturik utzi ninduela esatea dela. Kolpera eta trago mingots bakar 

batez seko mozkortua. Bi eskuez Luciaren sukaldeko mahaiari gogor eutsi 

arren, burua jiraka eta biraka sentitzen nuen, begirada galduta, aurrean nuen 

kafe kikara ere zuzen enfokatu ezinik. Mingaina, berriz, plastikozkoa bihurtu 

zitzaidan –astun sentitzen nuen aho barruan, luze, lehor– eta urdaila, aldiz, 

oraintxe pobrearena baino hutsago, oraintxe ostikoka eta nahasi, eztarrian gora 

itsasgora bezain geldiezin zetorkidan botalarri puntu batez lagundua. 
 

(26. kapituluan) 
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Miren eta erromantizismoa 

Ramon Saizarbitoria (Erein, 2019) 

 

 

 

Neska lagun guztiei iruditzen zitzaien oso hunkigarria maitasunagatik 

sakrifikatzea, baita Gorkari ere, nahiz eta honek, gauza guztien alderdi ona 

ikusteko zuen joerarekin, berretsi egiten zuen, edozein kasutan ere, sakrifizioak 

izugarri ondo ematen ziola. Mirenek ezin zuen ulertu. 

–Baina nola makur zintezke horrela tipo baten aginduetara –aurpegiratu zion. 

–Maitasunagatik –esku hartu zuen Gorkak–. Ez zara batere erromantikoa. 

–Horrela da, maitasunagatik –berretsi zuen Klarak, azken aldian erabili ohi 

zuen ahots xuxurlariarekin–. Zuk ezingo duzu ulertu, sekula. 
 

(2. kapituluan) 

 

 

 

Mutilak ez zuen ezer berezirik sumatu Mirenen doinuan, ordea, Klara nolako 

zoragarria zen esaten jarraitu baitzuen eskaileretan gora ere. «Oso erromantikoa 

da», esan zuen barrez, ikasgelako atera iritsi zirenean, eta Mirenek txantxetan 

ari zela pentsatu nahi izan zuen, goiz hartan Erromantizismoa zutelako ikasgai, 
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baina konturatu zen, nahiz eta barre egin, benetan ari zela «gajoa atsegina 

izateko asmoz», burukoa erabiltzen hasi zen garaia gogora ekarri zuenean. 

«Gogoratzen?». Baietz erantzun zion lehor samar, minduta, umekeria txepel 

hura oraindik ere baikortasunez ikusten zuelako –debozioa adierazten omen 

zuen–, eta gela barrura sar zedin bultzakada bat eman zion. Isildu zedin 

behingoz eskatzeko modu bat. Bitxiki, bera izan zen buelta eman eta bere 

irribarre zoragarriarekin «maitasunak ergeldu egiten gaitu zertxobait, ezta?» 

esan ziona.  
 

(7. kapituluan) 

 

 

 

Mutila so geratu zitzaion, guztiz serio, eta zerbait esaten hasi zen, baina 

banantzera behartu zituen, bere makilaz espaloia alde batetik bestera erraztatzen 

zuen itsu batek lehendabizi eta, ondoren, emakume zahar bat izan zen tartekatu 

zena bere artzakur handi eta guzti uhal luze batetik arrastaka zeramana. Mireni 

denbora eman zion beraz pentsatzeko begi zoragarriak zituela, akazia ezti 

kolorekoak, eta ziur jakin zuen bere sentimenduak fidatu ziezazkiokeela ez 

ziolako minik egingo. 

Ziur zekien maite zuela, eta atsoak eta jarraitu nahi ez zion txakurtzar 

setatsuak tenkatzen zuten uhalaren beste aldean, Saidek eskua altxatu eta airean 

mugitu zuen, «e, hemen nago» esanaz bezala, nasa batetik trenean urrunduz 

doana despeditzen den norbaitek bezala. Azkenean «maite zaitut» esan zion 

ahotsik atera gabe, baina ahoaren mugimenduak esajeratuz, gor batentzat ari 

bailitzan, eta Mirenek irribarre egin zuen zoriontsu. Inoiz ez zen hain zoriontsua 

izan. 

Mutilarengana egin zituen bereizten zituen pauso parea eta bekokia pausatu 

zuen haren besaburuan, labur. Ondoren burua atzera bota eta batak besteari, 

begietara finko so, elkar maite zutela esan zioten. Ordea, ideia ona izan ote zen 

galdetu zion bere buruari Mirenek sentimenduen azalpena egiteko etxeko 

bebarrua aukeratu izana, besarkatzeko gogoz baitzen eta auzoko norbait pasa 

zitekeen edozein momentutan. Azkenean, hobe zela besterik gabe despeditzea 

erabaki zuen, egun hartarako emozio aski izan zuela eta; bestalde, irrikaz 

zegoen ohean sartu eta gertatutako guztia birbizitzeko Zuhaiztitik, ikusi zuen 

unetik, Saidek ezpainak nabarmen mugituz, baina ahotsik jaulki gabe, «maite 

zaitut» zioen hartara arte. 

Mutilaren esku bat bilatu eta indarrez estutu zuen, labur hura ere. 
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–Ze ondo, Said –esan zion. 

Hark baietz egin zuen buruaz, irribarre leunez, eta beste eskutik hartu eta 

estutzeko keinua imitatu zuen. 

Bebarrura gerturatu ziren. «Gora noa, hitz egingo dugu bihar», esan zion. 

Burdinazko barraz osatutako ate astuna ireki eta bultzatu zuen. Ez zioten musu 

eman elkarri, ez zuten ohiturarik; «bihar arte» batekin despeditu ziren, eta Miren 

bigarren atea, beirazkoa, ixteko biratu zenerako, Said ez zegoen jada. 
 

(12. kapituluan) 
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Amek ez dute 
Katixa Agirre (Elkar, 2018) 

 

 
 

GARAI zoriontsuak egongo ziren, imajina ditzaket. Maitemintzea, beste 

norbaitekin etorkizun bat proiektatzen hastea, azala azalaren kontra, arnasa 

arnasaren kontra, elkar ulertzea, errutina konpartitua eraikitzea, elkar ez ulertzea 

baina hala ere, inork ulertu ezin duen intimitate hori, hitz, ile eta laztan txikiz 

osatua. 

Ritxik Jade ezagutu zuenean, honek Alice zuen izena ordurako. 

Modelo/aktore lanak egiten ari zen neska Bordeleko bodega famatu bateko 

bideo korporatibo baterako. Ritxi han zen kasualitatez, bitikulturaren 

aurrerapenerako elkarte batek antolatutako kortesiazko bidaia batean. Bat-

bateko zirrara imajinatzen dut, maitemina deitu daitekeena, batere mingarria 

izan ez bazen ere. Aliceren edertasuna eta Ritxiren botere usaina, botere 

amablea, magnanimoa, bere gorbata garesti eta ile ondo orraztuarekin, baina 

oraindik gaztetasun kutsu hori mantenduz. Hamar urte zaharragoa gizona. 

Frantsesez ondo baino hobeto egiten zuen eta agerikoa zen mundua bere menpe 

zuela. Zer gehiago behar zuen Alicek momentu hartan? Betiko istorioa, 

misteriorik ez. 
 

(I. zatiko 4. kapituluan) 
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Zenbait maitasun-mota euskal abestietan 

 

Gure kaiola (Glaukoma) 

Estereotipoa apurtu 

Bideoa ikusteko lotura: https://www.youtube.com/watch?v=Rq7QiETb37k  

 

 
Kantaren letra:  

 

Ze guapa zauden. Ze guapo zauden. 

Zer da narratsa hemen ta zer da elegantea? 

Zeinek esan behar dizu oain itsusia zeala? 

Zeinek marraztu digu koadrantea? Zein dao erotuta ta zein da kabala? 

Ilusio bat da errealitatea, ta gizonen bizio bat denai araua jartzea. 

Norbeantzako horma bat da 

Normalitatea. Baino nik ez det izan nahi normala. 

Ta zuk ezta re! 

Etzealako artalde hontako zifra bat, etzea sartzen trajen. 

Gezurren saren eroitzeie makina bat, goitik datorren papila jaten. 

Beldurren aurren, 

Heldu makila ta goazen, pareta mila dauzkeu ta gure paren. 

Eta erreza ez dan arren, 

Kareta kenduta zaudenen... ai! Ez dakizu ze sexy zauden. 

Ze guapo zauden mozorroik gabe, ta artaldek esan dezala Beeee 

Ze guapa zauden horren lotsagabe, estereotipo danak hausten. 

Ze guapo zauden mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq7QiETb37k
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Ze guapa zauden. Ze guapo zauden. 

Gizontasun eredu nik izan nun Action 

Man, zure emetasun modelo Barbie bat zan. 

Eztao generoik genitaletan. 

Egitura mentala da, aber sartze zaigun gaztan! 

Horregatik jartzen gaitue dietan, 

Ta danak die Barbie ta Ken telebista ta aldizkarietan. 

Hitzeite ez dun haurran begietan 

Disney-en maitasunaren fabula. Ipuin honen hasiera. 

Nortasunen banaketan, zu woman eta ni man, bakoitza bere ziegan. 

Nere heziketan dauden urrezko 

Hesietan. Zure etiketak dauzken gezur ariketak. 

Eredu bezela euki diteun figura 

Patriarkalak. Pornografia izan da gure heziketa sexuala. 

Heteroarau honen aizkorakaden ezpala. 

Hau ez da gizarte naturala. Ez du izan nahi. 

Kapitalai halaxe komeni zaio, dominazio sistema bereizketan jaio da. 

Testikulo gutxigo ta sentimendu gehio. 

Gizonezko bezela hautsi nahi det gure kaiola. 

Ze guapo zauden mozorroik gabe, ta artaldek esan dezala Beeee 

Ze guapa zauden horren lotsagabe, estereotipo danak hausten. 

Ze guapo zauden mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. 

Ze guapa zauden. Ze guapo zauden. 

Ze guapo zauden mozorroik gabe, ta artaldek esan dezala Beeee 

Ze guapa zauden horren lotsagabe, estereotipo danak hausten. 

Ze guapo zauden mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. 

Ze guapo zauden. Ze guapa zauden. 

Ze guapo zauden. Ze guapa zauden. 

Ze guapo zauden. Ze guapa zauden. 
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Aske maitte (Gatibu)  

Aske maite 

 

Bideoaren lotura: https://www.youtube.com/watch?v=L2jSZ-IvhmE  

 

 
 

Kantaren letrak:  

 

Suziri bi baño ez gara gu bata bestien aurrien. Melodi bat entzuten da urrunien 

hurbiltzen zara esanez: gaba deike dekogu ta bere sekretuek gu bixontzat 

dire ie, ie, ie gabien. 

Suaren inguruen gorputz bi bat eginda bata bestearena ze polittek garen 

dantzan biluzik ta izerrak. 

Burue bero begixek gorri zu eta ni gau txori bi ez dago katerik. 

Nahi dogunien nahi dogulako aske maitte aske bizi bizitza zoro hau. 

A ze gozoa zaren izerditan ur gazi zaporie. Eta ze ondo nagoen izerran ganien 

zugaz kantetan dodanien, gabien. 

Suaren inguruen ixil-ixilik gaba, itzal bi ikusten dire Venuserako txartela 

elkarregaz hartunde. 

Burue bero begixek gorri zu eta ni gau txori bi ez dago katerik. 

Nahi dogunien nahi dogulako aske maitte aske bizi bizitza zoro hau. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L2jSZ-IvhmE
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Aneguria (Irrikitan) 

Maitasuna 

Bideoaren lotura: https://www.youtube.com/watch?v=oRyBbLLrH6s  

 

 
Kantaren letrak:  

 

Irriki irriki irriki irrikitan nau 

Irriki irriki irriki irrikitan now 

Nire izerdi likitsa azalean 

Zure deia dut odolean 

Non 

Han 

Non non non non 

Han han 

Arin baino arinago 

Egitekoak kentzeko 

Bero bero sentitzen dodana 

Oin lortzeko 

Ikustezina dan zure ariari 

jarraika 

Presioz beteta ditut 

Nik arazoak hamaika 

Baretasuna da 

Zure ondoan 

Erdiesten dudana 

Irrazionala da 

Zure bila noa 

Itsututa erabat 

Hasten eta amaitzen den zure 

bidai horretan 

Ziklo bakar batean etenik ez 

duena 

Momentuan ez dut xakelean / 

han / ezer behar 

Ederto nabil ni zure besapean 

erreta 

Gutxinaka dena ahazten 

Bat bagina ni blaitzen 

Hezetasunean 

Kontrola galtzen 

Nire buruari jake 

Zure faltari aje 

Samurtasunean 

Arnasa hartzen 

Goxo goxo Epel epel 

Goxo goxo kulunkatzen 

Goxo goxo Epel epel 

Goxo goxo kulunkatzen 

Nik lolololo 

Zuk nononono 

Elkarrekin edonon 

Nik lolololo 

Zuk nononono 

Elkarrekin edonon 

Nik lolololo 

Zuk nononono 

Elkarrekin edonon 

Nik lolololo 

Zuk nononono 

Elkarrekin edonon 

Irriki irriki irriki irrikitan nau 

Irriki irriki irriki irrikitan now 

Nire izerdi likitsa azalean 

Zure deia dut odolean 

Non 

Han 

Non non non non 

Han han 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRyBbLLrH6s
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Aukera berriak (En tol Sarmiento) 

Bizitzaren bideak 
 

Bideoaren lotura: https://www.youtube.com/watch?v=_DoxQkaMNkc  

 

 
 

Letrak:  
 

Aurrera eta atzera, ikusi pausu berdinak 

Errepide zuzen honetan, 

Marraztutako bidetik isiltasuna 

Haizearen norabidean. 

Puntu bati begira galtzen dugu ingurua 

Eta bertan dauden koloreak. 

Baina bidegurutzeak dira aukera berriak, 

Dira aukera berriak, 

Aukera berriak. 

Ahaztutako ateak azaltzen hasten dira 

Euren bila goazenean. 

Ausardiaren hegoak astinduz hegan, 

Haizeak laztantzen nau orain. 

Aldetara begira sentituz ingurua 

Eta bertan dauden koloreak. 

Nire bidegurutzeak dira aukera berriak, 

Dira aukera berriak, 

Aukera berriak. 

Margotuko ditugu kolore berriak, 

Orri zuri batetik ipuin ederrenak. 

Irekiko ditugu batera ateak, 

Oihartzunak ekarri ditzala erantzunak... 

Eta aukera berriak. 

https://www.youtube.com/watch?v=_DoxQkaMNkc
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Zeinen ederra izango den  (Zetak) 

Konfinamenduan, munduaren ederraz 

 

Bideoaren lotura: https://www.youtube.com/watch?v=8-N6K9H9SMk 

 

 
 

 

 

 

Letra: 

 

Zeinen ederra izango den 

Eguzki izpiak zure itzala belarretan 

marrazten 

Muxu bat larrunen 

Garagardo bat zerura eroritakoen 

omenez 

Herri txikietako festetan 

Esnatuko bagina bihar 

Dantzatuko genuke plazetan 

Sekula santan ez bezala 

Eta kantu bakoitzean 

Utziko genuke eztarria 

Azkenengoa bailitzan 

Edota denetan lehenengoa 

Gu 

Zorionekoak 

Gordetako ametsen kutxa irekiak 

Zeinen ederra izango den 

Eguzki izpiak zure itzala belarretan 

marrazten 

 

 

 

Muxu bat larrunen 

Garagardo bat zerura eroritakoen 

omenez 

Hilobak amona ezagutzean 

Haritz bat jaioko da Urbasan 

Urteekin oartuko gara 

Betirako biziko zela 

Lagun minekin ilunabarra 

Eternala bihurtuko da 

Xuxurlatuko digu ilargiak 

Oraindik denok ez gaudela 

Gu… 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8-N6K9H9SMk
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Muxu batekin (Lauroba) 

 

Youtubeko lotura: https://youtu.be/dIrSwabCA3I  

 

 
 

Letra:  

 

Behin, oraina dela 

Etorkizunaren lehenaldia. 

 

Esan zenidan 

Baina han da zaila 

Dena apurtzea, muxu batekin. 

 

Agurtzea, 

Amaiera batekin 

Hasiera bat dator 

Baina ez zaude hor 

Ondoan nirekin 

Gure argazki guztiak 

Putzu baten bustiak 

 

 

 

 

Bidean zehar 

Atzean utzi behar 

Dena amaitu da muxu batekin. 

 

Amaiera batekin 

Hasiera bat dator 

Baina ez zaude hor 

Ondoan nirekin 

Gure argazki guztiak 

Putzu baten bustiak 

Bidean zehar 

Atzean utzi behar 

Dena amaitu da muxu batekin 

Muxu bakar batekin 

Baina han da zaila 

Dena amaitu da muxu batekin. 

 

  

https://youtu.be/dIrSwabCA3I
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Ikas liteke jolasik gabe? 
 

Liburu honetatik moldatua: Marín Santiago, Imma, (2018). ¿Jugamos? Cómo el 

aprendizaje lúdico puede transformar la educación. Espasa. 

 

Huizinga-ren definizioan agertzen diren 

funtsezko hiru kontzeptuen berrikuspen labur 

bat proposatuko dut. Izan ere, zerikusi handia 

dute jarrera ludikoarekin. Ikus ditzagun:  

 

1. Askatasuna. Edo, beste modu batera 

esanda, ezin da jolas egitera behartu. Jolas 

batean parte hartzera behartu dezakegu 

norbait (edo behartu gaitzake norbaitek), 

baina ez gure jolas-jarrera piztera. Jolasak, zentzu horretan, berezko motibazioa 

du. Horixe du ahalmen handienetako bat: jolasa gure berezko motibazioari 

lotzen zaiola preseski. 

 

2. Gozamena. Jolasak ematen digun asebetetze-mailagatik jolasten gara. 

Dibertsioari loturiko plazera da, baina are gehiago poz-gozamenari. Kontuz, 

ordea: gure heldu-pentsamoldean, maiz lotzen dugu esfortzu falta plazerarekin. 

Azkar irudikatzen gara bazkari bikaina dastatzen, mahai-aulkian erlaxatzen edo 

belarrietara gozoa zaigun musika entzuten. Jolasaren atsegina, aitzitik, oso 

lotuta dago erronka bat gainditzeko ahaleginari, dela dorre bat eraikitzeari, 

partida bat irabazi izanari edo maratoi bat egitea lortzeari. Zentzu horretan, 

jolasari loturiko ahalegina ez dugu zama gisa hartzen, hegan egiten laguntzen 

digun ahalegina bezala baizik. Eta horra jolasaren eskumenetako bat: ekintzaz 

gozatzean, ahalegina gorabehera, are gehiago egoten gara eusteko prest, hartan 

denbora urtu egiten dela iruditzen zaigulako, ia desagertu arte. Fluxu (ingelesez 

flow) deritzoguna da, Csíkszentmihályi-k maisuki azaldu izan diguna. Hala ere, 

plazer-mota horiek ez dira jokoari loturiko bakarrak. Badira harridura ere, 

edertasuna, transgresioa edo besteekin partekatzeko aukera. 

 

3. Interes materialik eza, eta beharren eta nahien asebetetze zuzena.  

Alegia, ekintza ekintzagatik. Jolasari gutxitan lotzen diogun kontzeptua da eta, 

hala ere, funtsezkoa. Ideia sinplea dakarkigu: jolasa bera dela funtsean jolasaren 
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funtsa. Hots, jolasaren xede bakarra dakarren poza eta plazera dela. Martin 

Heideggerrek honela esan zuen Le Principe de raison liburuan: «Zergatik 

jolasten da Heraklitok Munduaren Jolasa egozten dion haurra? Jolasten da 

jolasten delako. ―Zergatia‖ jolasean ―zergatia‖ desagertzen da. Jolasak ez du 

zergatirik. Jolasten da jolasten den bitartean». 

Guztiak erabilera jakin bat izan behar duen gizartean, jolasaren balioa jolasa 

bera dela xelebrea eta nahasgarria iruditzen zaigu. Eta bai, jolasten garenean ez 

dugu jolastearen plazera beste onurarik espero. Legoekin jolasten dabilen haurra 

(edo heldua) orientazio espaziala edo lidergo-ahalmena hobetzeko asmoarekin 

ote dabil ba?  

[…] 

  

Jolasean lortzen dugun guztia gure beharren eta nahien asebetetze zuzeneko 

prozesutik kanpo gertatzen da. Gure jakin-mina asetzearen beharrak eragiten du; 

geure burua probatzekoak, beste errealitate batzuk irudikatzekoak edota arauak 

hausteko beharrak. Jolasten delako jolasten da, jolasaz kanpo den arrazoirik edo 

zergatirik izan gabe. Jolasaren magia hauxe da: 

jolastean, ―albo-onura‖ deitu ditzakegun etekin 

kontaezinak agertzen direla. Alde horretatik, jarrera 

ludikoak zerikusi handia du aske sentitzearekin eta 

esker oneko gaitasunarekin bizitzea egokitu zaigun 

bizitzaz gozatzearekin. Iradokitzailea, ezta? 

  

Azken batean, jolasa ekintza librea eta berezkoa 

da, gure bizitza osoko aurrera egiteko eta ikasteko oinarri garrantzitsuenetako 

bat. Plazer eta gogobetetze iturri agorrezina. Bizitzarekiko jarrera, ezagutzeko, 

sentitzeko, ahaleginak egiteko, zailtasunak erronka gisa bizitzeko, harritzeko 

gaitasuna pizturik mantentzeko.   

 

Heziketak dibertigarria izan behar duen ala ez eztabaidatu dezakegu, baina 

ukaezina da hezkuntzak gozamena eta gogobetetasuna eragin behar dituela, bai 

ikasleen artean, bai irakasleen artean ere. Beraz, gizakiaren berezko motibazio 

intimoei lotu behar zaie. 

 

Ez gaitezen nahastu: heziketan jarrera ludikoa aplikatzen badugu, eta onartzen 

badugu gozatzen dugun bitartean ikastea eta ikasten dugun bitartean 

disfrutatzea, ez dugu esan nahi helburua, besterik gabe, ondo pasatzen den 
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bitartean barre egitea eta olgeta denik. Aitzitik, jakin-mina eta harritzeko 

gaitasuna lantzea litzateke jomuga, harrimena eta alderdi kritikoa sustatuz.  

 

Identifika al dezakegu zein diren jarrera ludikoa deritzogun egoera horren 

jokabideak? Ikus dezagun dekalogo gisa: 

 

1. Askatasunez jokatzea. 

2. Orainaldian bizitzea. 

3. Ekimena izatea, erabakiak hartzea. 

4. Ez izatea beldurrik oker egoteari. 

5. Zailtasuna erronka gisa bizitzea. 

6. Zereginari pasioz heltzea. 

7. Objektuak eta ideiak modu ez konbentzional batean tratatzea, 

aurreiritzirik izan gabe. 

8. Ziurgabetasuna toleratzea. 

9. Harridura lantzea (ezustea eta galdera). 

10. Edertasunaz gozatzea.  

 

Eta hori guztia ez soilik jolasten garenean, ezinbesteko jarrera gisa hartuta 

baizik. Zentzu horretan, funtsezkoa izango da gure ahalmenak ezagutzea eta 

haiek egunero handitzen  saiatzea, jolasa irakaskuntza-prozesuaren erdigunean 

jartzeko, hezkuntzaren eraldaketa-prozesuaren oinarri gisa. Hau da, geure 

eraldaketa propioa lantzen ez badugu, zaila izango da ezer eraldatzerik. Ez 

ahaztu jasotakoa soilik transmititzen dela. Bistakoa dirudi, baina askotan 

ahazteko joera dugu. 

 

Laburrean: partida hasteko ezinbestekoa da gure erosotasun-gunetik irtetea, 

arriskua kontrolatua eta batez ere kontrolagarria den eremutik, eta lehen pausoa 

aurrera ematea. Hori da, beraz, gurutzatu behar dugun lehenengo atea. 
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PERTSONAIEN KARAKTERIZAZIOA 

 

Konstantín Stanislavski antzerkigileak aktoreak 

prestatzeko eta trebatzeko metodo bat sortu zuen, eta, haren 

bitartez, XX. mendeko antzerkigintza irauli zuen: barne-

azterketaz, intuizioaz eta inkontzientearen indarraz baliaturik, 

aktoreak sakon aztertu eta bilatu behar du pertsonaiaren 

psikologia, eta haren nortasuna bereganatu eta adierazi behar 

du, pertsonaia izaki guztiz bizia balitz bezala (Euskal 

Wikipediatik moldatua). 

 

Ikus ditzagun Stanislavski-k berak antzezpenaz emandako 

aholku batzuk.  

 

Liburu honetatik moldatua: Stanislavski, Konstantin, (2009). El trabajo del actor sobre 

sí mismo. Alba. 

Karakterizazioa 

 

Gorputzarekin eta ahotsarekin hitz egiteko, ibiltzeko eta jokatzeko 

moduarekin ezer egiten ez bada, pertsonaiari dagokion karakterizazio bat 

aurkitzen ez bada, litekeena da gizakiaren izpirituaren bizitza transmititu ezin 

izatea. 

Kanpoko formarik gabe ez da ikuslearengana iritsiko pertsonaiaren berezko 

karakterizazioa, ezta haren sakontasun espirituala ere.  

Kanpoko karakterizazioak azaltzen eta irudikatzen du (eta modu horretan 

transmititzen dio publikoari) barne-sorkuntza espirituala. 

Nola lortzen da kanpoko karakterizazio fisiko hori? 

Normalean, batez ere talentu handiko aktoreetan, barne-disposizio espiritual 

egoki batetik jaiotzen dira sortutako pertsonaiaren kanpoko inkarnazioa eta 

sortutako pertsonaiaren karakterizazioa.  

Ez da zaila kanpotik mozorrotzea. Horrelako kasu bat gertatu zitzaidan. Oso 

ondo ezagutzen nuen lagun bat nuen; ahots baxu sakon batez hitz egiten zuen, 

ile luzea zuen, bizar trinkoa eta bibote tentetuak zituen. Egun batean, ilea, 
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bizarra eta biboteak moztu zituen. Haien azpian, aurpegi-trazu arinak, kokots 

laburra eta belarri irtenak topatu nituen. Lagun baten etxean bazkaltzen aurkitu 

nuen. Aurrez aurre eserita, berriketan ari ginen. "Nor ekartzen dit gogora?", 

galdetzen nion neure buruari, nor zen susmatu gabe.  

 

Beste kasu bat. Oso emakume eder bati erle batek heldu zion. Ezpainak 

puztu eta ahoa okertu zitzaion. Horrek ezezaguna bihurtzeraino aldatu zuen, 

itxuraz ez ezik, baita ahoskeran ere. Pasillo batean kasualitatez topatzean, 

zenbait minutuz solastu ginen, eta ez nintzen ohartu nire lagun ona zela! 

Demagun erle batek heldu didala, nire lagun ederrari bezala, eta ahoa 

bihurritu zaidala. Sekulako errealismoaz, erraztasunaz, sinpletasunaz eta 

kanpoko teknika perfektuaz, Arkady Nikolayevitxen ahoak eskuinera egin zuen, 

eta horren ondorioz haren hizkera eta ahoskera erabat aldatu ziren.  

Kanpo-deformazio horrengatik, aurpegiarena eta hitz egiteko moduarena, 

nire nortasunaren barne-alderdia eraldatu behar ote da? Ni izateari utzi behar al 

diot? Kanpoko ñimiñokeria horiek guztiek eragin dezakete komunikazioan eta 

inkarnazioan?  

 

Gorputzaren adierazkortasuna garatzea 

Oro har, ez dakigu erabiltzen naturak eman digun ―aparatu fisikoa‖ 

(gorputza). Gainera, ez dakigu hura nola egokitu edo nola garatu. Etengabe 

ikusten ditugu gihar flakatuak, jarrera txarrak, hezur desbideratuak, arnasketa 

okerra, eta entrenamendu falta eta tresna fisikoaren erabilera okerra erakusten 

dute. Beraz, ez da harritzekoa naturak berak gure gorputzari eman dion zeregina 

egoki bete ezin izatea. 

Akats horietako asko osorik edo partzialki konpondu daitezke. Jendeak, 

ordea, ez ditu beti konpon-aukera horiek erabiltzen. Zergatik? Bizitza arruntean 

oharkabean pasatzen direlako; haiekin ohitu eta ohiko fenomeno gisa onartzen 

ditugu. 

Baina eszenatokira igotzen garenean, kanpoko gabezia horietako asko 

jasanezinak bilakatzen dira. Antzerkian, milaka ikuslek ikusten dute aktorea, 

haren tamaina handitzen duen prismatikoekin. Horrek gorputz osasuntsu eta 

ederra erakustera behartzen gaitu, mugimendu plastikoduna eta harmonikoduna.  

Alde horretatik, asko egin da. Egunero praktikatzen diren ariketa 

sistematikoen bidez, bizitzak berak pizturik mantentzen dituen gihar-sistemaren 

nukleo garrantzitsuetara iritsi dira, edo garatu gabe zeuden beste batzuetara. 
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Laburbilduz, egindako lanek oso gutxitan erabiltzen ditugun gune motor 

handienak eta ohikoenak ez ezik, delikatuagoak ere tonifikatu zituzten. 

Beharrezko ariketa egin gabe, gihar horiek ahuldu eta atrofiatu egiten dira, eta, 

beren funtzioak berpizten ditugunean, mugimendu berriak egiten ditugu, 

aurretik sentitu ez ditugun sentsazio berriak, aukera espresibo berriak, 

sotilagoak. 

Horrek laguntzen du geure aparatu fisikoa dinamikoagoa, malguagoa, 

adierazkorragoa eta sentikorragoa egiten. 

Gimnasioko klasean egin beharreko beste zeregin bat aintzat hartzeko garaia 

iritsi da. 

Zirkuko indartsuen, kirolarien eta borrokalarien fisikoa miresten dituzue? 

Imajina ditzakezue gorputz ―deformatu‖ horiek Erdi Aroko Veneziako arropa 

estuekin jantzita edo XVIII. mendeko dortsalaz? Zinez barregarriak izango 

lirateke! 

Niri ez dagokit epaitzea kirolean horrelako kultura fisikoa zenbateraino den 

beharrezkoa. Nire betebeharra beste gomendio bat egitea da: eszenatokian 

onartezina dela gehiegizko fisiko hori garatzea. Ondo proportzionatutako 

gorputzak behar ditugu, konformazio bikainak, baina gehiegikeria antinaturalik 

gabe. Gimnasiaren helburua gorputza zuzentzea da eta ez deformatzea. 

Akrobaziak ere behar ditugu, aktorearengan erabakitzeko gaitasuna 

garatzeko. 

Ezbehar hutsa litzateke akrobata batentzat, arrisku-salto bat egitear dela, 

kilinki-kalanka zalantzan hastea. Bere bizitza egongo litzateke arriskuan. 

Momentu horietan ezin da zalantzarik izan; aitzitik, ekin egin behar da, 

gogoetari lekurik utzi gabe. Erabaki behar da, eta zeure burua zoriaren esku utzi, 

salto egin, eta bost axola ur izoztura bada ere. Gero gerokoak! 

Dantza-klaseari ere balioa ematen diot, besoak, hankak eta bizkarra 

kokatzeko erremedio bikaina delako. 

Batzuei, hondoratutako bularraren eta sorbaldak erortzearen ondorioz, 

besoak aurrean zintzilikatzen zaizkie, eta ibiltzean sabelaldea edo aldakak joz 

joaten dira. Beste batzuei, berriz, sorbaldak eta enborra atzerantz izatearen 

ondorioz, sabelaldea aurrera ateratzen zaie eta besoak atzean zintzilikatzen. Ez 

bata ez bestea ezin dira jarrera zuzentzat jo, egiazko posizioa besoak alboetan 

zintzilikatuta baita. 
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Antzerkiaren sorreraz eta rol-jokoez 
 

(https://curiosfera-historia.com/teatro/  webgunetik moldatua) 

Zer da antzerkia? Antzerkiaren historia eta sorburua 

 

Antzina-antzinatik giza zibilizazioaren bide-lagun izan den ikuskizun-mota 

da antzerkia. Guztien gustuko izan den errepresentazio artistikoa, hain zuzen, 

askotariko barietateetan. 

 

Geure buruari galdetzen badiogu antzerkia zer den, jakin behar dugu teatro 

hitzaren jatorria theatrón hitz grekoa dela (θέατρον). Euskarara itzuliko bagenu, 

honela definituko genuke: kontenplaziorako lekua. 

Arte eszenikoen osagaietako bat da antzerkia, eta emanaldiari hertsiki 

loturik dago. Haren garapenean, antzezleek istorio bat antzezten dute, 

publikoaren aurrean, hitzaren, kantuaren, keinuen, musikaren, eszenografiaren 

eta soinuen bitartez.  

Modu bertsuan, teatro hitzaren kontzeptua erabiltzen da antzezteko idazten 

diren testuen eta obra literarioen generoa ere izendatzeko, eta gero ikusleen 

aurrean zuzenean antzeztu daitezke, edo grabazio baten bitartez ikusi, edota 

telebista bitartez.  

Teatro gisa ezagutzen dira, halaber, tradizioz, antzerkiak antzezten diren 

eraikin edo instalazioak. Eremu horretan daude 

balleta, opera, bakarrizketak edota pantomimak. 

 

 

Antzerkiaren jatorria 

Ikerketa gehienak ados dira esatean antzerkiaren 

lehenengo arrastoak ehizaren inguruko zeremonietan 

eta erritu primitiboetan daudela. Era berean, uzta-

bilketaren ondoren, esker-errituak egiten ziren musikarekin, kantuekin eta 

dantzekin.  

Erritu horietako gehienak ikuskizun hutsa izatera pasa ziren, eta haietan 

espiritualtasun handia adierazten zen, eta jainkoak gurtzen ziren. Mota 

https://curiosfera-historia.com/teatro/
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horretako adierazpen liturgikoak edo sakratuak ezinbesteko elementuak dira 

antzerkiaren sorreran zibilizazio guztietan.  

Orain dela milaka urte, Mesopotamian eta Afrikan baziren mimikarako, 

soinurako nahiz erritmoentzako zentzumena garatuta zuten herrixka zein 

tribuak. Animaliak imitatzeko gaitasun handia zuten, eta beren ehizaldien 

inguruko istorioak kontatzeko abilezia.  

Gauetan, suaren inguruan, istorio harrigarriak kontatzen ziren, eta 

denboraren poderioz danbor-soinuez, abestiez eta mozorroez hornitu ziren. 

Antzeko zerbait gertatu zen ospakizun eta erritu erlijiosoekin: azkenean, 

benetako ikuskizunak izatera iritsi ziren.  

Alta, historialariek zalantza dute: aipaturiko praktika horiek antzerkia dira? 

Izan ere, gehienetan kutsu erlijioso handia zuten.  

 

Praktika horiek teatro gisa aintzat hartu ezin badira ere, onar dezakegu 

antzerkiaren jatorriaren lehenengo arrastoak direla.  

Hori esanda, non jaio zen antzerkia? Nork asmatu zuen? Antzinako Grezian 

jaio zen, Kristo aurreko V. eta VI. mende artean. Zehazkiago esanda, Atenasen. 

Atenasko hiritarrek zeremoniak antolatzen zituzten Dionisos landaretzaren 

eta ardoaren jainkoaren omenez. Erritu horiek teatro bilakatu arte eboluzionatu 

zuten, eta horrela bilakatu ziren greziar gizartearen aurrerapen kulturalik 

handiena. Hiri eta kolonia berri bakoitzean, ezinbesteko bihurtu zen 

antzerkiarentzat eraikin bat eraikitzea.  

 

Pertsona den maskaraz hausnartzeko 

 

Liburu honetatik moldatua: Ríos, Carmelo, (2000). Ronin. Obelisco. 

 

Antzinako erromatar antzezleek PER-SONA (itxura eman) izeneko maskara 

eramaten zuten soinean. Bestelako itxura ematen zion hark pertsonari, eta 

ahotsa eraldatzen zion. Hitz horretatik dator, hain zuzen, 

pertsonalitate terminoa. Antzinateko jakintsuek bazekiten jakin 

nortasuna maskara bat dela. Gaur egungo gizarteak, eta hura 

oinarri duen hezkuntza-ereduak, buruzaletasuna goratzen dute, 

eta azken hori icebergaren erpina besterik ez da. Bidegabekeria 

handienen iturburua da gure hemisferioan hain errotuta dagoen 

kontzeptu hori: bidegabekeria, tirania, nazioarteko guda edo eta 
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norbanakoaren sufrimendu nahiz kolektiboarena. Urguiluaren izenean hamaika 

ankerkeria egin dira; hilketa amaigabeak hamaika aitzakiapean. 

Maskara hori, beste askoren zatiekin osatzen duguna, gure parte izatera 

iristen da, izan ere, gure banitate, beldur eta norberekoitasun nahiz desirak 

elkartzen ditu. Zenbaitetan, maskarak aurpegiarekin bat egiten du, azalarekin 

batera desegiten da, eta nahiz eta bakarrik egon, erabiltzen jarraitzen dugu. 

Maskara gara. Orduan,  beranduegi da edo maskara kentzeak eragiten duen 

ahaleginak sortzen duen sufrimendu pertsonala gehiegizkoa da.  

Hausnarketa gutxiko iritziak, errealitatearen kontzeptu zurrun edo 

faltsutuak, gehienetan gure behar egozentrikoei men eginez, klixe deformatuak, 

usteetan eta ez egitateetan oinarritutako aurreiritziak… Horiek, horiek guztiak, 

heziketaren ondorio edo emaitza dira. Azkenean, hori guztia gizakia etxekotzeko 

ahalegina besterik ez da. A zer paradoxa, sozialki pertsona bat heldutasunera 

iritsi dela esaten da kontsumo gizarteko estimuluei erantzuten dakienean, 

gehiengoaren egiteko moduetara egokitu denean, haren bizitza 

merkantilismoaren erritmora moldatu denean, eta haren irizpide pertsonala 

kolektibo inkontzientearen estandarretan oinarritzen denean.  
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Rol-joko hezigarria: nola garatu ikasgelan? 
 

(https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/plantear-juego-rol-aula/  webetik 

moldatua)  

 

Rol-jokoa antzerki txiki bat bezalakoa da. Jokalari bakoitzak paper bat 

antzezten du, eta joko-zuzendari bat dago guztia zuzentzen. Mekanika horri 

jarraiki, hezkuntzan rol-joko bat nola garatu planteatuko dizugu, irakasle, eta 

emaitza gisa makina bat onura jasoko duzu ikasketa nahiz formazio mailan.  

 

Hobe talde txikietan  

 

Joko horrek duen muga handienetarikoa talde 

bakoitzeko parte-hartzaile kopurua da. Batez ere, adin 

txikienetako ikasgeletan. Egun, irakaslearen 

egunerokoaren parte da 20 eta 30 lagun inguruko 

taldeak kudeatzea. Halako kopuruak, baina, parte-

hartzaile gehiegi dira rol-joko partida ―egoki‖ 

baterako. Aproposena, talde txikiak osatzea 

litzateke, gehienik ere 4-5 pertsona artekoak. Horrela, guztiek izango lukete 

bere lekua partidan zehar.  

Hasteko, ondo legoke froga txiki bat egitea talde mugatu batekin. Batez ere, 

lehenbiziko partidatan. Aurrerago, ―makro‖-partida bat egin daiteke gelakide 

guztiekin. Edo are hobeto, askotariko partidak antola daitezke, hots, rol-joko 

partidarako talde txiki bat baino gehiago osatuz. Horrela, talde bakoitzeko joko-

zuzendari bana hauta daiteke.  

 

Aurkeztu abentura  

 

Rol-partida bat abentura bat da, ez besterik, eta zuk nahi 

duzun testuingurua izan dezake. Horrela esanda, zirraragarria, ezta? 

Fikzio-egoera bat izan daiteke, edo erreala, gertakizun historikoetan 

oinarritua edo erabat asmatutako pasadizo baten gainean eraikitako 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/plantear-juego-rol-aula/
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istorioa. Joko-zuzendariaren lana izango da jokoari gaia eta neurria ezartzea, eta 

horren ardura, hasiera batean, irakaslearena izango da.  

 

Hauxe da egin beharrekoa: joko bat aukeratu (ehunka daude, esaterako, 

RPGGek zerrenda luzea du, ingelesez bada ere), arauak ikasi eta barneratu, eta 

ongi baino hobeto irakurri guztiek azalpenetan froga gisa dakarten abentura-

adibidea. 

 

Garrantzitsua da argumentua eta testuinguruaren zati handiena idatzita 

izatea. Horrek barne hartzen ditu zer egingo den, inguruaren deskribapena, beste 

pertsonaiena (ez jokalariena) eta baita balizko elkarrizketak ere. Saia zaitez 

guztia paper batean idatziz jartzen, eta ziurtatu guztia lotzen duen ardatz nagusi 

bat egotea. Azkenik, hasi minutu gutxi irauten duten abenturekin, aurrerago 

izango da-eta luzeagoak egiteko tartea.  

 

Ezagutzen duzu rol-jokoetan eskarmentudunik?  

Harekin hitz egin 

 

Rola ekintza berezi xamarra da. Beraz, oso gomendagarria izaten da aurrez 

hitz egitea eskarmentudun jendearekin. Aukerarik bada, noski. Pertsona 

horiengana jo dezakezu aholku eske. Izan ere, badakite nola funtzionatzen duen, 

zer egin eta nola. Ez da erraza zerotik hastea.  

 

Galde iezaiozu, eta hark ere gidatuko eta proposatuko dizkizu hainbat 

egoera eta aukera. Horretaz gain, on-line komunitate bat topatuz gero, hartan  

trikimailuen berri izan dezakezu. Alta, aintzat izan helduentzako rol-jokoa 

zertxobait desberdina dela haurren rol-jokotik. Lehenengoan, gozamenaren bila 

goaz. Bigarrenean, aldiz, formazio-ekintza bat da gehiago. Eskola-giroan, 

helburuetako batek, gutxienez, zerbait berria ikastea izan behar luke. Beraz, ez 

du edozer rol-partidak balio.  

  

https://rpggeek.com/browse/rpggenre
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Azaldu ikasleei zer egingo den 

 

Gerta liteke zuk gauzak garbi izatea, baina inoiz rol-joko batean parte hartu 

ez duen haur bat galduta egongo da. Ezinbestekoa da ekintzaren nondik 

norakoak argi eta garbi azaltzea, eta behar duen denbora eskaintzea. Hau da, 

partaideari azaldu behar zaio dagokion papera antzeztu behar duela, eogkitu 

zaion pertsonaiaren arabera jokatu behar duela eta helburu zehatz bat bete behar 

duela. Egokitutako adin-taldera moldatu behar da partida.  

Jokalariek argi izan behar dute, bestetik, zein den joko-zuzendariaren 

egitekoa, hark aginduko baitu partidan zehar. Zure erabakiak onartu beharko 

dituzte, esandakoak aditu eta ulertu. Zuk, zuzendari gisa, haria galdu dutela 

ikusten baduzu, edo zer egin ez dakitela daudela, gidatu egin beharko dituzu; 

misioa garatzen eta helburua lortzen lagundu behar diezu. Gogoratu, jolasa da. 

Beraz, abentura bukatzea da ederrena, ez frustraziora heltzea.  

 

Goazen abenturara! 

 

Zure gidoia horixe izango da, gutxi gorabeherakoa besterik ez. Gogoan izan 

jokoa aurrera doan heinean berriro asmatu beharko duzula abentura, eta 

pertsonaiek ere egoera horietara moldatu beharko dutela. Ziurrenik ez da ia ezer 

aterako aurretik pentsatutako moduan.  

Ez itxi aterik, eta jokalariak, esate baterako, aurreikusitakotik ateratzen 

badira, jarraitu. Ea noraino heltzen diren. Hori bai, aurretik pentsatua 

zenuenaren ildotik segituz, noski, gehiegi desbideratu gabe. Uzten badira, 

berbideratu egin ditzakezu, esaterako ―pareta‖ bat eraikiz, buelta eman dezaten. 

 

Eta jarraitzeko… 

 

Onartzen dugu, rol-jokoen mundua zinez konplexua izan daiteke, baina 

hezkuntza-mundurako geroz eta baliotsuago dela uste dugu. Irudimena lantzeko 

balio du, sormena, hizkuntzarako gaitasuna sustatzen du, ulermenarena, arazoak 

soluzionatzekoa, kalkulu numerikoa, autokontrola eta arreta lantzen ditu, 

besteak beste.  
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Ikasgelan, rol-joko bat gauzatzen duzun lehen aldia kaotiko xamarra 

gertatzea normala litzateke. Hala ere, saiatu eta jarraitu gehiagotan egiten. Izan 

ere, praktikarekin ikasten eta hobetzen da. Saiatu askotariko testuinguru edo 

abaguneekin, erabili istorio eta abentura berriak, esperimentatu eta 

gozatu, ez dago besterik. Eta, batez ere, neska-mutikoek goza dezatela. Batzuen 

ustetan, rol-jokoak lanabes ikaragarria dira ikuspuntu pedagogikotik begiratuta, 

eta zure esku dago erreminta hau ibiltzen hastea eta duen potentzialaz baliatzea.  
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Lotsa gainditzeko 
 

Liburu honetatik moldatua: Salas, Carlos, (2016). Cómo Hablar y Presentar en 

Público. Mirada Mágica. 

 

Jendaurrean hitz egiteko aholkuak 
 

Urduritasunagatik pairatzen dutenei esan behar zaie diruditena baino 

urduriago sentitzen direla. Simulazioak egiten ditugunean, hitzaldia eman duen 

pertsonari galdetzen diogu ea urduri sentitu den edo ez. Oso urduri egon direla 

erantzuten dute. Jarraian, buelta erdia ematen diogu eta ikasgelan daudenei 

galdetzen diegu ea oso urduri sumatu ote duten hizlaria. Erantzuna izaten da 

―pixka bat urduri soilik‖ edo ―batere urduri ez‖. Inoiz gutxitan esaten dute ―oso 

urduri‖. 

Hori egiaztatzeko, saioak eta bakoitzaren parte-hartzeak grabatzen ditugu, 

eta ondoren aztertzen. Bere burua bideoan  ikustean, ikaslea 

ohartzen da kameraren aurrean ez dirudiela horren urduri. 

Orduan, esaten diogu ―urduritzen zaituena zu urduri ikusiko 

zaituztela pentsatzea da‖.  

Publikoari beldur badiozu, irakurle, ziurrenik, inoiz ez 

duzu pentsatu zu zeu entzule zarenean zer jarrera izaten 

duzun: ziurrenik, pertsona onbera zara. Publikoa borondate 

onekoa da. Ez da uluka hasten hizlaria urduri jarri delako, 

ezta hitzaldia oso txarra bada ere. Alderantziz, hizlaria 

gaizki pasatzen ari dela ikustean, irribarre egiten diote eta 

ahal dutenean laguntzen diote. 

Panikoa sortzen duen gauzetariko bat zurian geratuko 

zaren beldurra izaten da, edo ikasi duzun testua ahaztu egingo zaizunarena. 

Beldur hori saihesteko, gomendatzen dugu kartoizko txarteltxoetan ohar batzuk 

idatzita eramatea, telebista-saioko aurkezleek egiten duten moduan. Haiek ere 

ez dira superheroiak. Ahazteko beldurra dute. Tarteka oharrei begiratu bat 

emateak ez du aurkezpenean eragiten. Aurkezleek milioika pertsonaren aurrean 

egiten dute.  

Munduko hitzaldi hunkigarrienetako bat Steve Jobs-ek eman zuen 

Standford-en, ehunka ikasleren aurrean hitzez hitz, goitik behera, irakurriaz. 
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Mintzaldi hori negozio-eskolatan erakusten da, ikasleek izango duten ibilbidean 

zehar eredu izan dadin, eta hobetzen laguntzeko eta publikoaren aurrean hitz 

egiten laguntzeko ere. Eta hitzaldi hura idatzita zegoen. 

Hobe da gure oharrak kartulina eta kartoi-zati baten gainean idatzita izatea, 

paperean baino. Badakizu zergatik? Izerdiak eta urduritasunak papera txikitu 

dezakete hitzaldian zehar.  

Oharrak txarteletan idatzita eramateak segurtasuna emango dizu, batez ere, 

zuri gelditzeko aukeraren aurrean. Zure kutuna izango da.  

Ikus dezagun Barbara Corcoranen istorioa.  

Hirurehun bankariren aurrean burua hutsik geratu zen, eta haren ondoren 

bere buruari zin egin zion inoiz gehiago ez zuela jendaurrean hitz egingo. Gero, 

ideia aldatu zuen, gainditu egin behar zuela erabakirik. Hamabi astez, New 

York-eko Unibertsitatean kurtso bat irakasten egon zen, etxebizitzak saltzeari 

buruz. Beldurra kontrolatzea lortu zuen hartan.  

Gaur egun, AEBetako hizlaririk onenetarikoa da. Frustrazioen gaineko bere 

hitzaldia ikusienetarikoa da TED Talks-en. Google-en ―barbara corcoran 

rethinking failure‖ bilatuz gero, adi egon, irakurle. Esku artean txartel piloa 

ikusiko diozu. Apenas erreparatzen die. Baina beldurraren kontrako bere kutuna 

dira.  

Horrek lotsatienak konbentzitu ez baditu, irakurri hurrengoa ere. Sarean 

duzu hura ere. Michael Jr. iparramerikar komikoak urduritasun-atakeak izaten 

zituen bere aktuazioa gerturatzen zen heinean.  

Egun batean, sufrimendu hura guztia arindu eta kendu zion zerbait topatu 

zuen. Konturatu zen ez zuela ikusleengandik ―zerbait espero‖ behar, baizik eta 

ikusleei ―zerbait eman‖ behar ziela. Ordura arte, oholtza gainera irteten zenean, 

publikoaren onespena espero zuen. Aldaketa psikologiko horrek ederki lagundu 

zion komikoari beldurra atzean uzten, hau da, ―espero izan‖ ordez ―eman‖ egin 

behar zuela. Ordutik aurrera, ikuskizuna hasi aurretik, beti pentsatzen du zer 

ongi sentituko den publikoari ―zerbait emanez‖. 

 

 

Euskal liburu oso interesgarri bat gaian sakontzeko: Garzia, Joxerra, (2008). 

Jendaurrean hizlari: (Ahozko) Komunikazio Gaitasuna Lantzeko Eskuliburua. Alberdania.  
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Marie Curiez 
 

Marie Curie zientzian eta gizartean aitzindari 

 

Hemendik moldatua:  

https://zientzia.eus/artikuluak/marie-curie-zientzian-eta-gizartean-aitzindari/  

 

Joana Mendiburu eta Amaia Iturria Astobiza (Elhuyar) 

XIX. mendearen bukaeran, fisikaren eta kimikaren esparrua 

erabat irauli zuten hainbat aurkikuntza egin ziren. Horietako bat, 

1895ean, Röntgen-ek X izpiak aurkitu izana da. Aurkikuntza hori 

benetan harrigarria zen, izpi berri haiek material askotan 

barrena iragan zitezkeelako. Medikuntzarako aurrerapen 

ikaragarria izateaz aparte, Curie senar-emazteak erradiazioaren 

inguruan lan egitera bultzatu zituen aurkikuntza izan zen. Baina 

ez gaitezen aurreratu. 

 
Marie Curie anderea, 1921ean, Estatu Batuetara egin zuen bidaian emandako pentsaurrekoan. 

 

Marie Curie (jatorriz Marie Sklodowska), eredugarria izan zen fisikaria eta 

matematikaria, Poloniako hiriburuan jaio zen, Varsovian. Gurasoak irakasleak 

zirenez, fisika eta kimikaren oinarrizko kontzeptu asko etxean ikasi zituen. 

Marieren ametsa Parisera joatea zen, Sorbona Unibertsitatera. Baina ez zen 

familia aberatsekoa, eta ahizpa zaharrenarekin tratu bat egin behar izan zuen. 

Mariek etxeko irakasle gisa lan egingo zuen, eta, lortutako diruarekin, Bronya 

https://zientzia.eus/artikuluak/marie-curie-zientzian-eta-gizartean-aitzindari/
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Sorbonara joango zen, medikuntza ikastera. Horren ordainetan, Bronyak 

Marieren ikasketak ordainduko zituen, titulua lortu eta lanean hasten zenean. 

Tratu hori zela eta, Mariek 24 urte zituen Parisen matematika eta fisika 

ikasten hasi zenean. Nahiz azken sei urteetan ikasketak alde batera utziak 

zituen, eta frantsesa ulertzea kostatu egiten zitzaion, gogor eta gogoz ekin zien 

ikasketei. Handik bi urtera, 1893an, fisikako titulua lortu zuen eta, urtebete 

geroago, matematikakoa. 

Bere hurrengo helburua irakasle-diploma atera eta Poloniara itzultzea zen. 

Baina gerora bere senarra izango zen Pierre Curie fisikari ospetsua ezagutu eta 

Frantzian gelditu zen. Bi zientzialariak 1895ean ezkondu ziren, eta, handik 

aurrera, denbora gehiena laborategian sartuta igaro zuten, ikerketa eta jakin-

mina baitziren beren bizi-poz handienetakoak. 

Erradioaktibitatearen aztarnen atzetik 

1896an, Becquerele-ek uranioaren erradioaktibitate naturala aurkitu zuen. 

Aurkikuntza horrek ez zuen oihartzun handirik izan. Röntgenek, ondoren, 

uranio-gatzek erradiazio berri bat igortzen zuten eta erradiazio horrek metalezko 

papera zeharkatu eta argazki plaka ilun zezakeela ikusi zuen. Horren guztiaren 

berri jakin zuenean, bere tesia idazteko Mariek ikerketa horri heltzea erabaki 

zuen. 

Ikertzen hasi eta oso egun gutxira, torioak ere uranioaren erradiazio bera 

igortzen zuela konturatu zen. Taula periodikoko elementu guztiak aztertu, eta 

erradiazioa bi elementu horiek soilik igortzen zutela ikusi zuen. Ondorengo lana 

uranioa eta torioa zuten meak aztertzea izan zen. Orduan ohartu zen pekblenda 

minerala uranio-kantitateari zegokiona baino 4-5 aldiz aktiboagoa zela, eta, 

ondorioz, mea horretan uranioa baino askoz aktiboagoa zen elementu berri bat 

zegoela pentsatu zuen. 
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Pierre eta Marie Curie senar-emazteak beren laborategian. 

 

Emaztearen aurkikuntzak ikusita, Pierrek bere ikerketak baztertu eta 

Marierenekin bat egin zuen. 1898an horrela azaldu zuten egindako aurkikuntza: 

―pekblendatik erauzitako substantziak orain arte ezagutzen ez genuen eta 

bismutoaren antzeko propietateak dituen metal bat duela uste dugu. Metal hori 

existitzen dela baieztatuz gero, polonio izena jartzea proposatzen dugu, gu 

biotako baten jaioterria‖. Lan horretan erradioaktibitate terminoa erabili zuten, 

lehenengo aldiz. Hilabete gutxira, barioaren oso antzeko propietate kimikoak 

zituen substantzia berri oso aktiboa aurkitu zutela iragarri zuten, eta elementu 

horrentzat radio izena proposatu zuten. 

Elementu berriak zirela frogatzeko, Curie senar-emazteek elementu horiek 

lortu, masa atomikoa determinatu eta, ahal izanez gero, isolatu egin behar 

zituzten. Hainbat saiakera eta kristalizazioren ostean, Mariek radio kloruro 

puruaren dezigramo bat isolatzea lortu zuen, eta radioaren masa atomikoa 225 

zela zehaztu zuen. Aurkikuntza horiek 1903an aurkeztu zuen doktoretza-tesian 

azaldu zituen. 

Urte berean, Curie senar-emazteek Fisikako Nobel saria jaso zuten 

Becquerelekin batera. Curie senar-emazteek erradiazioaren fenomenoaren 

inguruan egindako ikerketagatik jaso zuten eta Becquerelek erradioaktibitate 

naturala aurkitzeagatik. Sari horrek lasaitasun ekonomiko apur bat eman bazien 

ere, prentsaren presioa ia jasanezina izan zen beraientzat. 
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Bakarrik egindako bide luzea 

 
 

1906an, Pierre auto batek harrapatuta hil zen. Familiarentzat une gogorrak 

izan ziren, baina Mariek bere lanean jarraitu eta bi alabak hazteko indarra atera 

zuen. Maiatzaren 13an, bere senarrak Sorbona Unibertsitatean utzitako postua 

hartu zuen, eta, horrela, Sorbonako emakumezko lehen irakaslea bihurtu zen. 

Baina handik hilabete batzuetara Frantziako prentsak bere aurkako kanpaina 

gogor bati ekin zion. Azaroan, Le Figaro egunkariak Edouard Brandy-rekin 

batera Zientzia Akademiarako proposatu zutela argitaratu zuen, eta horrek 

erreakzio bizia sortu zuen frantses katoliko kontserbadoreen artean, 

emakumezkoa eta liberala zelako. Prentsak Marie judua zela zabaldu zuen, eta 

gezur horrek uste baino kalte handiagoa egin zuen. Azkenean, Brandyk bozka 

bakarraren aldearekin irabazi zituen Akademiako hauteskundeak, baina Mariek 

lanari berriz ere gogor ekinez erantzun zion bere aurkako kanpainari. 

1911n bigarren Nobel saria jaso zuen, oraingoan Kimikakoa, radioa 

isolatzeko egin zuen lanarengatik. Bera izan zen bi Nobel sari jaso zituen lehen 

pertsona. 

1914an, erradioaktibitatea ikertzeko mundu mailako institutua sortu zuten 

eta Marie Curie izendatu zuten zuzendari. Baina urte horretan, gerra hasi zen eta 

bere alaba Irenerekin 150 erizainei erradiografiak egiten irakatsi zien. Gerra 

amaitu bezain laster bere postura itzuli zen, eta bertan lan egin zuen, 1934an, 67 

urte zituela leuzemiak jota zendu zen arte. 
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Marie Curie, ikertzaile aparta! 
Hemendik moldatua: 

https://www.ikasbil.eus/eu/artikuloaren-fitxa?articleId=16137235  

 

1867ko azaroaren 7an jaio eta 1934ko uztailaren 4an hil zen 

Maria Sklodowska kimikari poloniarra (Marie Curie, ezkondu 

ondoren) Frantzian. 

Marie Curie aitzindari izan zen esparru askotan: Sorbona Unibertsitatean, 

lehen emakume irakaslea izan zen, Nobel saria lortu zuen lehen andrazkoa, 

lehen emakumea Sorbonan ikasketak amaitzen, Europako lehen andrea 

zientzian doktore, lehen zientzialaria Nobel saria bi aldiz jasotzen… 

1934ko uztailaren 4an hil zen Maria Sklodowska poloniarra (Marie Curie, 

ezkondu ondoren) Frantzian.  

Marieren ama musika-irakasle zen Varsovian, matematika eta fisika 

irakasten zituen aitak. Bost anaia-arreba ziren, Marie zen zaharrena. 11 urte 

zituen ama hil zitzaionean, 9 urte tifusak Zofia ahizpa hil zionean. Heriotza 

hauek agnostiko bihurtu zuten Marie. Irakurtzea asko gustatzen zitzaion, eta 

1883an, 15 urterekin, batxilergoa amaitu zuenean, urrezko domina eman zioten, 

eskolako onena izateagatik. 4 urterekin bazekien jada ondo irakurtzen. Ez zen 

samurra poloniar eskolara joatea. Ezkutuan  zihoan, garai hartan Poloniaren zati 

handi bat Errusiak zuelako menpean. 

https://www.ikasbil.eus/eu/artikuloaren-fitxa?articleId=16137235
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Marie eta haren anai-arrebak 

  

Bere ahizpa Bronia ere unibertsitatera joan zen, Parisen. Gurasoek ez 

zeukaten nahikoa diru alaben ikasketak ordaintzeko. Beraz, dieta eskasa zuen 

Mariek, eta maiz gaixotzen zen. 

1894an ezagutu zuen Pierre Curie fisikaria, senarra. Festa eta eraztunik gabe 

ezkondu ziren. Ezkontza-opari jasotako txirrinduetan Frantzian zehar ibili ziren 

biak. Senarrak bere ikerketak eten zituen emaztearen lanak ikertzeko. 

 

Marie eta Pierre Curie 
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―Erradiaktibo‖ hitza erabili zuen lehen ikerlaria da Marie Curie. X izpiak 

1895ean asmatu zituen Roentgen prusiarrak: ikerleak zenbait erradiazio-mota 

ikertzen zebiltzan, uranioak sortzen duena, kasu. Pechblenda meak uranioa du; 

Marie Curiek deskubritu zuen uranioak baino erradiazio indartsuagoak 

emititzen dituela pechblendak. Hala, mea horri esker, 1898an radioa deskubritu 

zuten senar-emazteek. Polonioa ere haiek deskubritu zuten. Gramo bat radio 

garbi lortzeko tona bat pechbelenda erabili zuten. Mea hau uranioduna da, eta 

uranioa erradiaktiboa. Horrexek hil zuen Marie Curie. 

Baina, hil aurretik, jende askoren bizitza salbatu zuen, besteak beste soldadu 

askorena. X izpiek erradiazioa emititzen dute, dosi txikietan. Eta Lehen Mundu 

Gerra hasi zenean (1914an) guda-zelaiek ez zuten inon erradiologia-gunerik. 

Medikuek, X izpiei esker, lesioak aurkitu, eta ebakuntza zehatzagoak egiteko 

aukera dute. Baina orduko militarrek oso gutxi zekiten X izpiez. 

  

 
 

Wilhelm Conrad Roentgen 
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Gurutze Gorriaren eta Frantziako Emakumeen Batasunari esker, Marie 

Curiek X izpien unitate mugikor bihurtu zuen Renault kamioi bat. Aurrena bat, 

eta gero beste 20, herri xeheak lagunduta. 200 erradiologia-areto gainbegiratu 

zituen, eta ehunka soldadu artatu. Eta ez zen gudu-zelaian atzean geratzen, bere 

kamioiekin aurreraino joaten zen zaurituak zaintzera. 

Esan dugu unitatea mugikorra zela; beraz,autoen mekanika ere ikasi zuen 

Curiek. Nobel saria lortuko zuen Irene alaba 16 urterekin hasi zen amari 

soldaduak zaintzen laguntzen. Amak, kamioietako bat beretzat hartu, eta lanean 

segitu zuen Belgikan, Italian… Eta soldadu estatubatuarrei ―erradiologia‖ 

irakasten hasi zen: ama-alabak 2 urtez 150 lagun trebatu zituzten. Milioi bat 

zauritu pasa ziren teknikari hauen eskuetatik. 

Ikasleak estimatzen zituen Marie Curiek: 1906an zalgurdi batek Pierre Curie 

hiltzean, alargunaren esku  geratu ziren haren hainbat ikasle. Marie Curiek 

ikertzen segitzen zuen, gerra ostean ere. Eta enteratzen bazen ikasle poloniarren 

bati unibertsitaterako beka ukatzen ziotela, berak jartzen zuen dirua, ikasleak 

ezer jakin gabe. 

1995ean Parisko Panteoira eraman zituzten Curie senar-emazteen 

gorpuzkiak. Ohore egin zieten, musika-banda eta Poloniako eta Frantziako 

gobernu-buruen hitzaldi eta guzti. 
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Gidaren amaiera 
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Liburu hauek (eta laster gehiagok) ere Irakurketa-gida dinamikoak dituzte:  
 

 

 

Abbadiaren sekretua (Fernando Morillo) 
 

Antton Abbadia bidaiari euskaltzalea hainbat enigma-jokoren bitartez 

ezagutzeko istorio misteriotsua. 

Zenbait lagun Hendaiako Abbadia Eremuan harrapaturik. Abbadiaren 

gai kuttunak barra-barra: izadia, gaztelua, izarrak, izana, euskara, 

literatura… Gure historiako pertsonaiarik interesgarrienetakoa, dudarik 

gabe.  

Gaumin argitaletxea (2012). 

Adina: 11tik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 
 
 

Hendaiako Nekatoeneako Artista-egonaldiaren beka  

irabazi zuen 2011n. 

 Sua piztea baizik (Fernando Morillo) 
 

“Hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik” (W. Yeats) 
 

Ermua: mendiek besarkaturiko herria.  

Miren, Hodei eta Ismene: hiru lagun. Oraindik elkarrekiko 

sentimenduak onartu nahi ez, baina ikastetik gertu.  

Ispilu misteriotsua: antzinako mago erreal batena, eta beharbada 

benetan nor zaren erakutsi ahal dizuna. 

Izaskun: hezkuntza eraldatu nahi lukeen irakaslea. Nekatua eta 

gainezkatua, baina dena emateko prest ikasle-irakasleen txinpartak 

berpizteko.  

Hegorik gabeko txoria: Mirenek aurkitu du kalean, eta hala ikusten du 

bere burua. Hautsia, desilusionatua. Ez du etxetik atera nahi.  

Hodeik eta Ismenek denetik biziko dute Mirenen hegoak sendatzearren: 

lapurretak, borrokak, atxiloketak, sua, izua eta lilura. Izaskunen 

laguntzarekin, beraien bizitzako abentura biziko dute… ikastetxea iraultzen 

duten bitartean. 

Gaumin argitaletxea (2019). Adina: 14-15etik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 
 

 

 

Santiago Bidearen misterioa (Fernando Morillo) 
 

IRAKURKETA ERRAZA formatuan.  

Ulises marinel zaharra da. 

Bere itsasontzia hondoratu zenean, 

bera bakarrik atera zen bizirik, 

eta beldurra hartu zion bizitzari. 

Kemen, berriz, mutil gaztea eta irribarretsua da. 

Itxuraz, ezin zoriontsuagoa, 

bizitzaz eta bere neska-lagunaz maitemindua. 

Biak elkartuko dira Santiago Bidean, 

bakoitzak duen promesa sekretua betetzeko asmoz. 

Gaumin argitaletxea (2014). 

Adina: 13tik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 

http://www.fernandomorillo.eu/abbadiaren-sekretua/
http://www.fernandomorillo.eu/sua-piztea-baizik/
http://www.fernandomorillo.eu/santiago-bidearen-misterioa-irakurketa-erraza-formatuan/
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Izar malkoak. Edizio berritua (Fernando Morillo) 

Beñatek zorte txarra izan du beti neskekin. Orain, hacker izan nahian 

dabil, baina bizitzak ezuste ederra dakarkio kolpetik: ezustean neska bat ez, 

bi ibiliko zaizkio inguruan. Zenbat ertz, zalantza, beldur eta eromen! 

Gaumin argitaletxea, 2015 

Adina: 14tik aurrera 

2003an Euskadi Saria irabazi zuen. 

 

Informazio gehiago hemen. 

 
  

http://www.fernandomorillo.eu/izar-malkoak-edizio-berritua/
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Gelan lan egiteko material gehiago nahi? 
 

Euskaraz irakasteko material faltan gaudela sarritan entzun ostean, Gaumin 

sormen-taldean etengabe dihardugu gure lanei ahal bezainbeste osagai eta tresna 

erabilgarri gehitzen, batez ere klasean edo irakurle-taldeetan irakasleak laguntza 

apur bat zabalagoa izan dezan. 

Gure liburu askok dituzte bideoak, audioliburu osoak, “ohiko” 

irakurketa-gidak… eta baita haiek erabiltzeko ideiak eta aholkuak ere.   

 

Material edota informazio hori guztia denentzat zabalik da (doan). Beraz, 

lasai asko zehaztu zer beharko zenukeen, eta helaraziko dizugu … edo izango ez 

bagenu ere, ahal dugun neurrian gure txikian sortzen ahaleginduko ginateke.  

Modu berean, informazio edo irakaspen-esperientzia interesgarriak izango 

bazenitu gelan, eskertuko genuke guri helaraztea, gero guk geure aldetik 

zabaltzen ahalegintzeko. Horrela lortuko dugu, guztion artean eta pausoz pauso, 

askoz urrunago iristea. 

Bide eta bidaia on! 

Eta ez adiorik.  
 
 

Gaumin sormen-taldea 
 

Gure lanen inguruan informazio gehiago nahi (edo edozer aholku edo iruzkin) 

izanez gero, idatzi mesedez hona: 
 

gauminhontza@gmail.com 

 

 

 
 

 


