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Liburuaren fitxa 
 

 

[Irudia: https://www.pamiela.com] 

Laburpena 

 

Zergatik irakurri liburua 
 

 

Amak, bihurrikeriak egiteagatik, Max afaldu gabe ohera joatera zigortzen du. Orduan, bere logelatik 

leku fantastiko batera abiatzen da. Irla batera ailegatu, eta basatiak bezain maitagarriak diren piztia 

batzuen errege bihurtzen da. Askatasun uneak biziko ditu, jolas egin eta arauak apurtzen ibiliko da, 

baina, laster konturatuko da ez dela erraza aginpidea izatea, maitatua sentituko den toki batean bizi 

nahi duela eta bere etxearekin gogoratuko da. Liburuak joan-etorriko bidaia aurkezten du, toki eta 

denbora mitikoan zehar; sinbolismoz betea dago, errealitatetik fikziora eta berriz errealitatera 

eramaten gaitu, gertatutakoa amets baten ondorio izan ote den azalpenik eman gabe. 

 

Izenburua: Piztiak bizi diren lekuan 

Idazlea: Maurice Sendak 

Argitaletxea: Kalandraka 

Argitalpen data: 2019 (5. edizioa) 

Orrialde kopurua: 38 

 

Album ilustratua ezinbesteko euskarria da irakasle eta ikasleen arteko elkarrekintza sustatzeko. 

Irakurketa pizteko bidelagun emankorra da. Album ilustratuak, irudiak erakutsi eta testua irakurri 

bitartean, interpretazioa egiteko aukera zabaltzen du. Piztiak bizi diren lekuan album ilustratuen 

adibide bikaina da, hitzen eta irudien sintonia azaltzen du, lengoaia bien esanahiak batzen dira; izan 

ere, Maurice Sendak album ilustratuaren “aitatzat” hartzen da. 

Album honetan, ilustrazioak indar narratibo handia du eta, Max protagonista ametsen munduan 

barneratzen doan neurrian, in crescendo handituz joango da; irudiek orrialde osoa hartuko dute 

istorioa klimaxera iristen denean, eta txikiagotuz joango dira Max errealitatera itzuli ahala. 

Liburuaren oinarrian gatazka psikologikoa dago, eta aukera ematen du hainbat gai lantzeko, lotura 

duelako bidaiaren abenturarekin, errebeldiarekin, askatasun nahiarekin, mendean hartzearekin eta 

amets edo amesgaiztoekin. 

Lehen aldiz 1963an argitaratua, benetako iraultza eragin zuen. Liburu polemikoa ere izan zen, baina 

sari ugari jaso zituen, eta hizkuntza askotara itzuli da. Haur-literaturako klasiko eta ezinbesteko obra 

bihurtu da, eta oraindik ere, belaunaldiz belaunaldi mundu osoko haurrak erakartzen jarraitzen du. 

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

1. Jarduera. Album ilustratua: Irudia edukia da 

 

 

 

 

 

Jardueraren azalpena: Irakasleak album ilustratu desberdinak erakutsiko ditu, azalduko du zer 

diren, generoari buruzko alderdi esanguratsuak adieraziko ditu eta adibideak erakutsiko ditu. Egile 

desberdinez osatutako albumak aurkeztuko ditu: idazle-ilustratzailea (egile bakarra) duten 

liburuak, eta idazlea eta ilustratzailea (bi egile) dutenak. 

 

Amaitzeko, Piztiak bizi diren lekua egile bakarraren album ilustratua erakutsi, ezen adibide bikaina 

baita hitzen eta irudien uztartze ederragatik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jarduera. Album ilustratuen txokoa: Piztiak bizi diren lekuan 
 

 

 

 

 

 

Helburuak.  

 Album ilustratuen aurrezagutza aktibatzea, eta adibide ezberdinekin piztien iruditegia osatzea. 

 Irudiak irakurtzen hastea, begia zorroztea, eta ilustrazioek eskaintzen dutena aztertzea. 

 Diziplinartekotasuna: ipuinetik filmera, filma eta liburua alderatuz erregistro desberdinak 

bereiztea. 

Helburuak.  

 Ikasleen jarreran eta aurrezagutzan eragitea. 

 Album ilustratua kontzeptua azaltzea: alfabetatze bisualean iniziatzea eta hitzen eta irudien 

arteko esanahiak bereiztea. 

Irakasleentzako baliabideak. 

Hona hemen adibide batzuk: 

 Ipuinen haria (Ttarttalo). Bi egile: idazle atzerritarra eta Elena Odriozola marrazkilari euskalduna. 
 Arraroa (Pamiela). Bi egile euskaldun, bata idazlea eta bestea marrazkilaria. 
 Xaguxarrarena (Aizkorri). Egile bakarra, Jokin Mitxelena ilustratzaile euskalduna idazle lanetan. 

Oharrak. 

 Album ilustratuaren definizio eta ezaugarriak hemen: 

http://www.etxeparesaria.eus/album_ilustratuak.asp 

 Piztiak bizi diren lekuan liburuaren kritika bat hemen: 

http://www.kalandraka.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/PIZTIAK-BIZI-DIREN-

LEKUAN.pdf 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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http://www.kalandraka.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/PIZTIAK-BIZI-DIREN-LEKUAN.pdf
http://www.kalandraka.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/PIZTIAK-BIZI-DIREN-LEKUAN.pdf
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Jardueraren azalpena: Album ilustratuekin gelan txoko bat atonduko da, eskola liburutegian ere 
egin daiteke jarduera hau. Egunero zein astero munstro edo piztien liburu desberdin bat erakutsi 
eta irakurriko zaie ikasleei, eta etxean munstroen ipuin bat baldin badute, animatu gelara ekartzera. 

Filmaren berri eman, bi trailer jarri, filmaren abesti pare bat entzun. Proposatu film osoa gurasoekin 
asteburuan ikus dezatela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jarduera. Piztiak gara proiektua 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jardueraren azalpena: Piztien inguruko ikerketa-proiektu bat abiatzen da: zer diren, zer jaten 

duten, nolakoak izan daitezkeen… 

Irakasleentzako baliabideak. 

Hona hemen munstroen album ilustratuen adibide batzuk: 

 Margarita del Mazo: Azazkalo. Txalaparta, 2015 
 Angelika Glitz: Munstro bat ohe azpian. Ttarttalo, 2005 
 Mercer Mayer: Amets Gaizto nire armairuan. Kalandraka, 2001 
 Gurrutxaga, Mikel; Gurrutxaga, Maite: Alex nire laguna. Pamiela, 2010 
 Julia Donalson: Grufaloa. Bruño, 2016 
 Grufaloa bideoa. Jakob Schuh-ek eta Max Lang-ek idatzia eta zuzendua. Rita & Luca films, 2018 
 Spike Jonzeken Where the wild thing are = Donde viven los monstruos, 2009ko filmaren bi zati hauek:  

https://www.youtube.com/watch?v=GhUHV7GVaM8 

https://www.youtube.com/watch?v=hIt2etZlmMk 

 

Helburuak. 

 Sorkuntza piztea eta sormen-teknikez jabetzea (collage). 

 Identifikazioa eta alderdi emozionalari tartea egitea: beldurraren beste aldea deskubritzea. 

 Haurren kezkak eta izuak uxatzeko sinboloak asmatzea. 

 Irakasle eta ikasleen arteko elkarrizketa sustatzea, parte-hartze aktiboa bultzatuz. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://www.youtube.com/watch?v=GhUHV7GVaM8
https://www.youtube.com/watch?v=hIt2etZlmMk
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Haurrek munstroen marrazki bana egingo dute edo aldizkari zaharretatik irudiak moztuz munstro 

bat eraikiko dute: collage teknika erabiliz, burua eta gorputzetako atalak eraikiko dituzte. Bikoteka 

sortzeko aukera ere eskaini. Beldur handia emango dien piztia izan beharko da, beraiek nahi duten 

paisaian jar dezatela. Ondoren, marrazki guztiak erakutsi, eta ikara gehien sortzen duena 

aukeratuko da. Amaitzeko, marrazkien erakusketa jarriko da gelan. 

Beldurrari buruz hausnartzeko testua. Irakurri Mariasun Landaren Zer egin beldurrak gaudenean 

ipuin laburra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beldurra apo handi bat omen da. Gure baitan lo dagoen apotzarra. Batzuetan esnatu egiten da eta saltoka hasten 
zaigu petxu barruan. Horrelakoetan alferrik da berarekin hitz egiten hastea. Orduan gero eta salto handiagoak 

ematen baititu: bihotzetik eztarrira, eztarritik sabelera, sabeletik burura… Nire aitonak dioenez, holakoetan egin 
dezakegun gauza bakarra kantatzen hastea da. Kantatzen hasiz gero, apoa harriturik geratzen da, kanta hura nondik 

datorren jakin nahian. Gero kanta ikasteko gogoa sortzen zaio eta adi-adi egon ohi da. Baina apoak ez omen dira 
musikarako jaio eta logura sartzen zaie, tontatu bezala egiten dira eta ia konturatu gabe lo seko gelditu. Eta orduan 

sosegua etortzen zaigu.  
 

Mariasun Landa, Iholdi, Erein, 2005, 28-29. orrialdeak 
 

Irakasleentzako baliabideak. 

Hona hemen beldurraren inguruko liburu batzuk: 

 Juan Kruz Igerabide: Jonas  eta hozkailu beldurtia. Aizkorri, 1998 
 Tomi Ungerer: Hiru bidelapurrak. Kalandraka, 2001 
 Anthony Browne: Kezkamuxelak. Kalandraka, 2006 

Casa de la Memoriako Quitapesares egitasmoari buruzko bideoa. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3xcgGq_F10 

 

Azalpena. 

Kezkamuxelak ipuinaren amaieran, Guatemalako ohitura bat azaltzen da: haurrek panpina bat egin 
(txotxez, oihal zatiz eta hari-pusketaz) eta ohe azpian gordetzen dute, horrela kezkarik gabe itzartzen 
dira goizero. 

Aukera dago gelako haurrek ere euren kezkamuxela egiteko. Internet-en badaude eskulana egin ahal 
izateko informazio ugari. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://www.youtube.com/watch?v=s3xcgGq_F10
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Irakurri 
bitartean 

1. Jarduera. Irakurketa-egunkaria 
 

 

 

 

 

 

Jardueraren azalpena: Liburua, ahoz gora irakurriko du irakasleak. Gelan ale bat baino gehiago 

egon daitezke eta, irakasleak liburua irakurri aurretik edo irakurri bitartean, haurrek irudiak 

begiratzea gomendatzen da. Irakurri ahala, irakasleak galderak egingo ditu, eta haurren erantzunak 

eta iruzkinak irakurketa-egunkarian apuntatuko ditu.  

Hasieran, ulermen galderak egin, eta hitzen esanahia ulertzen dutela frogatu, adibidez,  

 Piztia ez bestea! ulertzen dute?  

 Sinonimoa erabili Piztia halakoa!, eta, ondoren, galdetu: iraina da?  

 Itsaso harrotua zer ote da? 

 Denbora/espazioren oinarrizko kontzeptua azaldu: uhinetan aurrera abiatu zen gau eta 

egun… 

 

 

 

 

 

 

Helburuak. 

 Irakurketaren memoria gordetzea.  

 Literatura elkarrizketarako gunea sortzea gelan. 

 Irakurleen arteko hausnarketa eta elkarrizketa bultzatzea, interpretazio partekatua eraginez. 

Irakasleentzako baliabideak. 

Ellen Duthie itzultzailearen eta haur-literaturan adituaren web-a, non biltzen diren ahoz gora irakurtzeko 
ipuin batzuk ingelesez eta gaztelaniaz. 

https://loleemosasi.blogspot.com 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://loleemosasi.blogspot.com/
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2. Jarduera. Bikoteen jolasa 
 

 

 

 

 

 

 

Jardueraren azalpena: Bikoteka jarrita, elkarri begietara begiratuko diote, begiak kliskatu gabe, ea 

zeinek irauten duen denbora luzeagoan. Bigarren txanda batean, berriz ere bikoteka jarriko dira 

aurrekoan begiak kliskatu gabe mantendu diren bi haur. Eta horrela, azkenean, bikote bakarra izango 

dugu. Ikasle bietatik trebeena izango da Max errege/erregina. Pertsonaia liburua irakurri ondorengo 

azken jardueran erabiliko dugu. 

 

3. Jarduera. Sendak margolaria  
  

 

 

 

 

 

Album ilustratua eta artea: 

Maurice Sendak-ek artea ikasi zuen, margolaritza alegia, eta diziplina honen aztarnak bere liburu 

askotan agertzen dira, artelanaren erreferentzia ugari aurkituko ditugu bere obra desberdinetan. 

Hirurogeita hamarreko hamarkadan, Europan zehar ibili zen eta Rembrant eta Durero margolariak, 

besteak beste, aztertu zituen.  

Bere ibilbidean zehar, erraz antzeman daitekeen berezko estiloa izan du. Hasierako lanetan XVIII. eta 

XIX. mendeko grabatu zahar koloreztatuen itxura erreproduzitzen saiatu zen, hainbat ilustratzailerenak, 

adibidez, Willian Blake, Thomas Bewick, George Cruikshank edo Randolph Caldecott. Alabaina, 

mementuaren eta gaiaren arabera beste zenbait margolariren eragina ere izan zuen, hala nola Marc 

Chagall, Francisco Goya, Pablo Picasso edo Henri Matisse. Sendak-en Gauean sukaldean album 

ilustratuko irudiek burura dakarkigute Winsor McCay-ren Nemo Txikia komikia.  

 

Jardueraren azalpena: Konparatu liburuan agertzen diren ilustrazioetako batzuk margolari ezagun 

batzuen lanekin, adibidez Max-en gelaren ilustrazioa eta Van Gohg-en Logela Arlesen koadroa; adarrak 

dituen piztia eta Picassoren Minotauroaren marrazkia; Goyaren Caprichosen eta Dureroren grabatu 

batzuen irudiak erakutsi eta alderatu Sendak-ek itzalak egiteko erabiltzen duen teknikarekin. Baita 

basoa, oihana eta Henry Rousseau-ren irudi hau, naif estiloaz hitz egin, collage teknikaz… 

Helburuak.  

 Parte-hartze aktiboa bultzatzea. 

 Erabakiak  hartzeko irtenbide burutsuak baliatzea. 

 Taldean aritzea helburu komunak lortzeko, lankidetza eta errespetu jarrerak aintzat hartuz. 

 

 

Helburuak 

 Album ilustratuak hezkuntza artistikorako ematen dituen aukerez baliatzea. 

 Obra iruditik esploratzea, beste artelan batzuk ere aintzat hartuz eta alderatuz. 

 Irudimena piztea. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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Henri Rousseau. Lehoi gosetia antilopearen gainera oldartuta. (1905) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6835949 

 

 

 

                   

      

 

 

 

 

 

Irakurri ondoren 

1. Jarduera. Solasaldi Literario Dialogikoa 
 

 

 

 

 

 

Helburuak 

 Liburuaren esanahia ateratzea, ulermena eraikiz eta interpretazioa egiten ikasiz. 

 Fikzioa eta errealitatea bereiztea, eta egoera korapilatsuak egoki askatzen ikastea. 

 Besteen iritziak errespetatzea, eta norberaren buruarenganako konfiantza hartzea. 

 Garapen emozional eta intelektuala bultzatzea. 

 Pertsonen arteko loturak sortu; hitz, sentimendu eta esperientzia-trukearen bidez, haurrek bizitzaz 

ikasten dute. 

Oharrak. 

Frantsesez naïf hitzak sotila esan nahi du. Arte mugimendu irudimentsua da, ezaugarritzat sotiltasuna eta 

freskotasuna dituena eta haurren artea gogorarazten duena. Arte primitiboaren antza badu ere, naïf estiloa 

ez da gizarte primitiboetan landu. Aitzitik, Mendebaldean sortua da, teknika handirik gabeko margolarien 

eskuetan. Frantzian, XIX. mendearen bukaeran, lan egin zuen Henri Rousseau da joera honen sortzaile 

ezagunenetako bat. 

Irakasleentzako baliabideak. 

Ipupomamua EITBko lehenengo programan Manu Muniategiandikoetxea margolariak alderatzen ditu Piztiak 
bizi diren lekuan albumeko irudiak hainbat margolariren lanekin. 

Hemen programa osoaren bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=ugKRJ-cBH0Q 

(EITB, Ipupomamua saioa, 2009, On-time ekoiztetxea, ikusteko minutu tartea, hauxe: 15:50-19:56)  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6835949
https://eu.wikipedia.org/wiki/Henri_Rousseau
https://www.youtube.com/watch?v=ugKRJ-cBH0Q
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Jardueraren azalpena: Liburua irakurri ondoren, iritzia eskatu, irakasleak jakin dezan kontakizunaren 

gaia(k) nola jaso duten/dituzten. Ostean, galderak eginez, identifikazioari, alderdi emozionalari egingo 

zaio tartea.  

Elkarrizketa bultzatu dezaketen galdera batzuk: 

 Nola portatzen da Max? Zer sentitzen du? Zer gertatzen zaio? Gertatu zaizu zuri noizbait 

horrelakorik? Jarri adibide bat. 

 Gertatzen zaiona ametsa da ala benetan gertatzen zaio?  

 Zer gertatzen da irlan? 

 Irlako piztiak, zer direla uste duzue, haurrak ala nagusiak? Beldurra ematen dute?  

 Beldurrezko egoeraren bat bizi izan duzue inoiz? Kontatu… 

Gianni Rodarik azaltzen zuenaren arabera, liburuaren amaiera zer iruditzen zaien galdetuko zaie eta 

amaiera desberdinak asmatzeko proposatu. 

 Zer gertatuko litzateke itsaso harrotuak Max irentsiko balu?  

 Zer gertatuko litzateke Max irla horretan betirako geratuko balitz? 

 Zer gertatuko litzateke irlako munstroak Max-ekin batera itsasontzian etxera etorriko 

balira?  

Ondoren, liburuaren edukiaren inguruan hausnarketa egiteko galderak egin:  

 Bihurrikeria bat zer den galdetu. Konta dezatela egin duten bihurrikeriaren bat eta ea 

zigorra jaso zuten ala ez. Hitz egin bihurrikeriei buruz. Zigorrekin ikasi egiten dugu? 

 Amorrua da hasierako Max-en erantzuna. Erakutsi eta irakurri amorruaren eta emozioen 

inguruko liburuak, eta galderak egiten jarraitu. Haserrea al da frustrazioari erantzuteko 

modua? Zer beste baliabide erabil ditzakegu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irakasleentzako baliabideak 

Tertulia dialogiko saio baten inguruko artikulua. 

 Literatura klasikoa ikasleen eskura. Hik hasi aldizkaria, 169. zenbakia. 2012ko ekaina. 

http://www.hikhasi.eus/Artikuluak/20120601/literatura-klasikoa-ikasleen-eskura 

Emozioen inguruko liburuak, batzuetan koloreak eta emozioak lotzen dira: 

 Anna Llenas: Koloreetako munstroa, Flamboyant, 2015 

 Mireille d’Allancé: Haserre gorria, Ikas, 2016 

 Olga de Dios: Munstro arrosa. Denonartean, 2016 

Oharrak. 

Gianni Rodarik Fantasiaren gramatika izenburua duen liburuan hipotesi fantastikoarena aipatzen du. 

Jolasean oinarritzen da jarduera hau. Literaturan sarritan egiten dira halako hipotesi fantastikoak, baldintza 

horien ondorioz gertatuko litzatekeena asmatzeko. Hipotesi fantastikoak ustekabekoak eta harrigarriak izan 

daitezke, ikaragarriak ere bai. Hala ere, Gianni Rodarik argi dioenez, hipotesi fantastikoekin ez gara 

zentzugabekeriara sartzen. Hipotesi fantastikoen agerpenaren bidez, benetako gauzekin erlazio parte-

hartzaile bat bilatzen dugu. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.eu
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[Ilustrazioa: David de las Heras ©] 

 

2. Jarduera. Bihurrikeria eta Zigorren zakuak 
 

 

 

 

 

Jardueraren azalpena: Irakasleak bi talde egingo ditu, batzuek kontatu dezatela dibertigarrien 

iruditzen zaien bihurrikeriaren bat, eta beste taldekoek esan dezatela bururatzen zaizkien zigorrik 

xelebreenak.  Irakasleak papertxo batzuetan idatzi eta bi poltsetan sartuko ditu. Banan-banan ikasleak 

deitu, eta irakasleak esango die poltsa bakoitzetik atera dezatela papertxo bat, bihurrikeria bat eta 

horren aurkako zigorra.  Gauza dibertigarriak aterako dira, gero taldean komentatu daitezkeenak. 

3. Jarduera. Balitz bezala antzerki jolasa 
 

 

 

 

Helburuak  

 Lankidetzan aritzean dibertitzea. 

 Hausnarketa bultzatzea, gure jokabideek zer ondorio dakartzaten aztertzea. 

 Besteen akatsen inguruan tolerantzia erakustea. 

Helburuak.  

 Antzerkiaren bitartez sormena bultzatzea eta gorputzaren hizkuntza adieraztea. 

 Lankidetzan aritzea norberaren gaitasun estetikoa landuz. 

 Emozioak adieraztea. 

 Alderdi sinbolikoa eta errealitatea irudikatzea eta erreproduzitzea. 
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Jardueraren azalpena: Oihalak, maskarak, makillajea, etab. erabiliz, umeak munstro mozorrotuko dira, 

liburua dramatizatuko dute, eta saiatuko dira irakaslea beldurtzen. (Irakasleak prestatuko du gidoia 

hamabost minutuko jarduera bat izateko). 

Irakasleak Max-en amaren papera izango du, non Max (bikoteen jolas-jardueran garaile atera den 

ikaslea) zigortzen duen bihurrikeriak egiteagatik; ikasleak piztia beldurgarriak izango dira. Horrela 

bada, antzerki-jolasari ekingo diogu, haurrek liburuaren pasarte esanguratsuak antzeztuko dituzte 

irudimenaren erreinuan bidaia bat eginez. Ikasleak oihan izugarrian bizi diren piztia beldurgarriak 

izango dira, hortz eta letagin izugarri eta ikaragarriekin, eta orro lazgarriak eta hortz-karraskak egingo 

dituzte. Max-ek haserrea adierazi beharko du hasieran, irribarrea amaieran. Dotore eta serio agertuko 

da antzerkiaren jolasean, errege/erregina baten jokaerari dagokion moduan. 

Gero, munstroen festa egin, hiru modutan: Max eta munstroek ilargiari ulu egingo diote, zuhaitz 

imaginarioetan kulunkatuko dira, ilaran jarriz desfilatuko dute…  

Balitz bezala antzerkia jolas ludiko eta basatia izango da, irakasleak haurrei utziko die arauak apurtzen, 

haurrek munstro izan behar dute, eta piztien laguntzaz amorrua erakutsiko dute, autoritateak ezartzen 

dituen arauen aurkako amorrua, alegia. Ikasleak, munstroetan amorrua hustuz, ezagunak dituzten 

egoerei aurre egiten hasiko dira, eta bideak aurkitzen barne-oreka hobea lortzeko. Umeak ez badira gai 

egunerokoan aurkitzen dituzten egoera emozionalak hobetzeko, bai izango dira kapaz  horixe bera 

lortzeko euren irudimenean. 

Minutu batzuk iraungo duen estasian, Max-ek, bat-batean, ASKI DA! esango du eta festa amaituko da. 

Eta “ohera, afaldu gabe” bidaliko ditu piztiak (amak ipuinaren hasieran berari esan bezala). 

Argi dago rol-aldaketa. Max orain munstroen errege izango da, eta besteak mendean hartzeko boterea 

izango du, orrialde batzuk lehenago berari amak (helduak) sufriarazi zion bezala.  

Une nagusia: bi munduen konexioa eta korapiloa askatzea: munduaren beste aldetik zetorren jaki goxo 

baten usaina aditu zuen  eta geroztik ez zuen gehiago piztiak bizi diren lekuko errege izan nahi. 

Agurra: Piztia guztiek AGUR esaten diote Max-i, orro egin, karraska egin, atzapar zorrotzak erakutsiz, 
eta abar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarioki eta psikologikoki, antzerkia da generorik lotuena haurrak lehen urteetan duen ibilbidearekin. 

Batetik gorputza ezagutzen eta hizkuntza ikasten ari da haurra; bestetik, gorputzaren mugimendua eta hitza uztartzen 

dituen artea da antzerkia. 

Anjel Lertxundi: Aizak eta Aizan elkarrekin dantzan, Elkar, 2012 

Nabarmenak dira antzerkigintzak ekar ditzakeen onura psikologikoak. Aristoteles izan zen lehena antzezpen dramatikoari 
segitzen zaion onura garbitzaile-edo definitzeko orduan: beste baten larruan sartu eta beste baten hitzak esanez, neure 

larrua eta neure hitzak ikusarazten dizkidan ispilu katarsikoa da antzezpena, bere efektu garbitzaile edo onuragarriekin.  
Antzezpenak baditu onura gehiago: dramatizaziotako testuen erritmoak mnemoteknia indartzen du, gustu literarioa eta 
musikala lantzen, psikomotrizitatea garatzen, ekintza bideratzen, ludikotasuna saritzen, sozializazioa bilatzen, txaloaren 

poza lortzen. 
 

Anjel Lertxundi: Aizak eta Aizan elkarrekin dantzan. Elkar, 2002 
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Gehigarriak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Irakasleentzako baliabideak 

Antzerki prozesua azaltzeko gakoak eman ditzakeen artikulua: 

 Alaitz Olaizola: Haur Antzerkigileak: elkarrekin sortzen. Behinola aldizkaria, 39 zenb., 2019ko ekaina, 

22-25 or. 

 

 

Hona hemen Meritxell Terán Pablok igotako bideoa, bertan Piztiak bizi diren lekuan album ilustratua 
oinarritzat hartuta, Lehen Hezkuntzako 2. mailako haur talde batek ekoiztutako ikus-entzunezkoa dago. 

https://www.youtube.com/watch?v=roGD3gkzzwg&t=16s 

Artea edo artista batzuekin lotutako album ilustratu batzuk: 

 Jonah Winter eta Ana Juan: Frida. Alfaguara & Zubia, 2003 

 Alain Serres: Eta Gernika margotu zuen Picassok. 

Alberdania, 2008 

 Eric Carle: Zaldi urdin bat margotu zuen artista. Pamiela, 

2012 

 Stephane Millerou: Sagutxo Margotxo. Ikas, 2013 

Maurice Sendak-en Piztiak bizi diren lekuan obrak euskal haur-literaturan izan duen eraginaz jabetzeko 

ikusi: 

 Pello Añorga eta Jokin Mitxelena: Mux munstroa. Elkar, 2013 

 Pello Añorga eta Jokin Mitxelena: Munstroek ere pixa egiten 

dute ohean. Pamiela, 2015 
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Lan hau Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa lizentzia baten mende dago. 

 

Honakoak egin ditzakezu: 

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

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

xedeetarako ere. 

Honako baldintzen arabera: 

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

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

lizentzia-emaileak zu edo zure erabilera onesten duenik. 

 

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

jatorrizkoaren lizentzia berarekin banatu beharko dituzu zure ekarpenak. 
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