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UNITATE DIDAKTIKOA  

Izenburua MUNSTRO-HARRAPATZAILEAK 

Maila LMH 2 Saio-kopurua      6-10 Garapenaren arabera 

Lantzen diren ekintzen dominioa (kolorea adierazi) 

1 2 3 4 5 6 

Bakarkako 
ekintzak 

Bat baten 
aurkako 
ekintzak 

Elkarlaneko 
ekintzak 

Elkarlaneko-
aurkakotasuneko 

ekintzak  

Ziurgabetasun-
inguruneko 

ekintzak 

Adierazpen- 
eta 

arte-ekintzak 

Justifikazioa 

Unitate didaktiko honetan elkarlaneko ekintzen dominioa lantzen da –hirugarrena sailkapenean–, 
eta helburu nagusia da ikasleek ingurune egonkorretan xede komun bat lortzeko elkarrekintzan 
aritzen ikastea. Zeregin horretan, ikasleen arteko interakzioa ezusteko egoeren iturri izango da, 
eta egoera horiek menderatzeko, etengabeko egokitzeak egin beharko dituzte.  

Ikastunitate honek haurren elkarlana sustatu nahi du, ipuin motor baten bidez erronka 
kooperatiboak proposatuta. Irakasleak irakurtzen duen ipuin horretan, haurrak dira protagonistak, 
eta irakasleak aurkezten dizkien erronkak ebatzi behar dituzte. 

Dominioa lantzeko, desafioak edo erronka motor kooperatiboak aukeratu dira ikaskuntza-jarduera 
gisa. Haurrek elkarlanean gaindituko dituzte desafioak; taldearen mesedetan jardun behar dute, 
helburua ez baita erronkak bakarka gainditzea, elkarrekintzan baizik.   

Elkarrekintzazko erronken bidez, gaitasun motorra lantzen da. Izan ere, bakarkako portaera 
motorra kideen interakzioari egokitu behar zaio, ekintza koordinatua eta eraginkorra sortzeko. 
Horrez gain,  ikasleek elkarlanean aritzeko beren arteko komunikazioa, laguntza eta errespetua 
lantzen dutenez, gaitasun soziala eta gaitasun afektiboa ere garatuko dituzte.  

Halaber, erronka kooperatibo motorrek ikaslearen inklusioa eta parte-hartzea ahalbidetzen 
dituzte. Ikasleak pentsatzen, komunikatzen, elkar laguntzen, elkarrekin bizitzen eta autonomoak 
izaten trebatzen dira. Eta trebetasun horiek guztiak estrapolagarriak dira bizitzaren edozein 
testuinguru eta esparrutara. 
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Problema-egoera 

Testuingurua 

Beldurra gizakia bezain zaharra da. Beldurra auto-babes mekanismo bat bezala jo daiteke, oso 
erabilgarria dena haurraren hazkundean. Hori da hain zuzen Munstro Harrapatzaileak ipuinaren 
gaia:  

 

“Terribilis herrian mustroak bizi ziren. Munstroei beldurra eragitea gustatzen zitzaien eta 
gaiztakeria ugari egiten zituzten. Herriko biztanleak ikaraturik bizi ziren. Herrian detektibeen 
agentzia bat zegoen. Agentziako detektibe zaharrak bazekien sei munstro bizi zirela Terribilis 
herrian, baina…harrapatzea zen zailena; laguntzaileak behar zituen. Horretarako detektibe 
gazte eta ausartak kontratatzea erabaki zuen.” 

 

Arazoa 

Gai izango ginateke detektibe gisa arituz munstroak harrapatzeko era kooperatiboan? 

Xedea 

Erronka motor kooperatiboen bidez, xede komun bat lortzeko elkarrekintzan aritzea. 

Helburuak 

Unitate didaktikoaren garapenean zehaztuak. 

Ataza 

Sei munstroak harrapatzea elkarrekintzan eta beldurra kudeatzea. 
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Helburuak eta ebaluazioa 

Helburu didaktikoak 
Ebaluazio-
irizpideak 
(Heziberri) 

Lorpen-adierazleak 
Ebaluazio-

tresnak 

Elkarrekintza- 
egoeretan, 
norberaren portaera 
motorra kideen 
interakzioari 
egokitzea, ekintza 
koordinatua eta 
eraginkorra sortzeko. 

5. Modu 
koordinatuan eta 
lankidetzan 
jardutea, erronkak 
ebazteko edo 
taldeko jolasetan 
aurkari bati edo 
batzuei aurre 
egiteko, bai 
erasotzaile gisa, bai 
defendatzaile gisa. 

 
 

 

Erronkaren helburua entzun eta 
ulertzen du. 

Erronka kooperatiboak ebazteko 
estrategiak proposatzen ditu. 

Norberaren mugimendua taldearen 
beharretara egokitzen du. 

Laguntza ematen du eta lagun 
diezaioten onartzen du. 

Kideen ekarpenak entzun eta 
kontuan hartzen ditu. 

 
Lorpenen 

jarraipen-orria 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autoebaluazio-
orria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koebaluazio-
orria 

Erronka 
kooperatiboetan 
taldekideekin 
erabakiak adostea 
eta elkarri laguntzea 
helburu komun bat 
lortzeko. 

Problema motorrak 
ebazteko, askotariko 
mugimenduak 
sortzea jarrera 
arduratsuarekin, 
norberaren ahalmen 
motorrak garatzeko 
eta eraginkor 
aritzeko. 

4. Jarrera aktiboak 
izatea, egoera 
fisikoa oro har 
hobetzeko, eta 
jarduerak egitean 
kontuan hartzea 
norberaren  
gorputzaren eta 
mugimendu-
gaitasunaren 
aukerak eta mugak. 

Parte-hartze aktiboa dauka. 

Portaera motor askotarikoak ditu. 

Norberaren eta besteen mugak 
aintzat hartzen ditu eta 
errespetatzen ditu. 

 

Elkarlaneko 
jardueretan taldearen 
pertzepzioa izatea eta 
norbera talde horren 
parte sentitzea 
talde-harremana 
indartzeko. 
 
 

6. Norberaren 

ahalegina eta 

taldearekin ezartzen 

diren harremanak 

identifikatzea 

jolasen eta 

kirol-jardueren 

oinarrizko balio 

diren aldetik, eta 

haiekin bat jokatzea. 

Hausnartzeko tartean, taldean era 
positiboan eragiten du eta kritika 
eraikitzailea egiten du. 

Taldeari mesede eta kalte egiten 
dioten portaerak identifikatzen ditu.  

Jardueretan gustura aritzen da. 

 

 



LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA                                            MUNSTRO HARRAPATZAILEAK 

5 
LEHEN HEZKUNTZA. 2. MAILA 

Elkarlaneko 
jardueretan jarrera 
positiboa izateak eta 
errespetuz aritzeak 
nola eragiten duen 
erreparatzea, tirabirak 
ekiditeko eta giro 
parte-hartzailea 
ahalbidetzeko. 

 

Kide guztiekin errespetuz aritzen da. 

Gatazkak konpontzeko, elkarrizketa 
erabiltzen du. 

 

 

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

8. Jokabide aktiboak 
izatea, ariketa 
fisikoak 
osasunerako duen 
balioa aintzat 
hartuta, gorputza 
eta jarrera- nahiz 
elikadura-ohiturak 
zaintzeko interesa 
izatea, eta drogen 
kontsumoa eta 
portaera-
mendetasunak sor 
ditzaketen 
jokabideak 
saihestea. 

Jarduera fisikoa egiteko, arropa eta 
oinetako egokiak erabiltzen ditu. 

Jarduera fisikoa egitean, osasuna 
eta higienea zaintzen ditu. 
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Edukiak  

● Ipuin motorraren egitura: kontakizuna, erronkak eta hausnarketa 

● Erronka kooperatiboen prozedura eta arauak 

● Talde-kohesioa: taldekoa izatearen sentimendua eta harreman positiboak  

● Elkarrekintza-aukerak eta  horiei dagozkien ekintza-arauak  

● Taldearen eta norberaren gaitasunak eta mugak ezagutzea 

● Trebetasun motorrak: jaurtiketak, harrerak, garraioak eta desplazamenduak 

● Talde hausnarketa eta kritika eraikitzailea 

● Emozioen azterketa: emozioen hartzea eta erregulatzea 

● Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta  jarrera positiboa 

● Errespetua: norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko eta materialarekiko 

● Osasun- eta higiene-ohiturak 
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Irizpide metodologikoak 

Unitate didaktiko honetan, ikasleek ingurune egonkorrean eta zuzeneko aurkaririk gabe landuko 
dituzte elkarlaneko ekintzen dominioaren ikaskuntzak. Ipuin motorra da ikaskuntza horiek 
barneratzeko erabiliko den baliabidea. 

Unitatearen ardatza elkarrekintzaren oinarrizko printzipioen ikaskuntza da, eta, hori lortzeko, 
bilaketan oinarritutako metodologia erabiltzen da: irakasleak kontakizun baten harira era 
askotariko erronka kooperatiboak proposaturik, ikasleek erronkei hutsegite-asmatze eran bilatuko 
dizkiete irtenbideak. Bilaketa horretan haurrei esperimentatzeko astia emateko, ordu eta erdiko 
iraupena duten saioak prestatu dira. 

Ikasleen inplikazio emozionala lortzeko, unitate didaktiko hau ipuin baten bidez girotzen da eta 
haren bidez proposatzen dira erronkak: Munstro-harrapatzaileak izeneko ipuin motorra. 
Talde-kohesioa indartzeko, ikasleak detektibe-agentzia bateko partaide dira eta munstroak 
harrapatzeko betebehar komuna dute. Horrez gain, ipuinaren gaia munstroak izateak haurrekin 
beldurrari buruz hitz egiteko aukera ematen du. Saio bakoitzean, erabiltzen den espazioak 
prestatze- eta girotze-lana eskatzen du, ikasleen ulermena eta inplikazioa errazteko.  

Elkarrekintzazko jardueren zailtasuna neurri handi batean ikasleen kopuruaren araberakoa denez,   
taldekatze aldakorrak eta askotarikoak proposatzen dira, biko, lauko nahiz talde osoko lan-
taldeak, alegia. Taldeak ikasleen premien arabera egokituko ditu irakasleak. 

Ikasleek ikaskuntza-prozesuaren kontzientzia izan dezaten, saio guztien amaieran hausnarketa 
egingo dute guztiek batera. Hala, elkarrizketa, ebaluazio-orriak eta argazki-kamera erabiltzen dira 
kontzientzia hartzen laguntzeko baliabide gisa. Horrez gain, ikasleek ezagutzan eta praktikan 
izandako aurrerapena ikusteko, lehenengo eta azken saioan jarduera bera egitea proposatzen da 
unitatean. 
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Kalifikazio-adierazleak 

Espezifikoak: % 55 

     Jokabide motorraren garapena 

Orokorrak: % 45 

• Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera positiboa 

• Errespetua (norberarekiko, lagunekiko, irakaslearekiko, natura-ingurunearekiko eta 
materialarekiko) 

• Arreta 
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Diziplina barneko oinarrizko konpetentziak  

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

● Ipuin motorra eta azalpenak entzutean, ulertzea eta interpretatzea.  
● Ipuin motorraren inguruan sortutako hainbat gaiez edo arazoz hizketan aritzea. 
● Erronketan komunikazio egokia bermatzeko ahozko hizkuntza ongi erabiltzea.  
● Ekintza motorra egiteko behar diren berariazko esapideak ezagutzea eta erabiltzea. 
● Jendartean hitz egiteko oinarrizko arauak ezagutzea eta erabiltzea. 
● Nork bere argudioak era egokian azaltzea eta besteenak entzutea. 
● Nork bere erantzun motorrak, bizipenak eta emozioak taldean ahoz azaltzea. 
● Ahozko komunikazioan hizkuntza ez-sexista eta ez-baztertzailea erabiltzea. 

2. Matematikarako konpetentzia 

● Denbora eta espazioa neurtzea. 
● Erritmoa aplikatzea.  
● Kopuru zehatzak zenbatzea. 

3. Zientziarako konpetentzia 

● Higienearekiko eta osasunarekiko jarrera arduratsua izatea. 
● Aisialdia betetzeko jarduera fisikoa balioestea. 

4. Teknologiarako konpetentzia 

● Ikus-entzunezkoekin lan egitean teknologia digitala era egokian erabiltzea. 

5. Konpetentzia sozial eta zibikoa 

● Besteen ideiak eta iritziak entzuteko eta errespetatzeko jarrera positiboa izatea. 
● Sentimenduak eta emozioak adierazteko modu positiboak ezagutzea, balioestea eta 

erabiltzea. 
● Elkarlanean aritzea eta taldean nork bere eginkizuna onartzea. 
● Jolasetan eta jardueretan arauak betetzea. 
● Gatazkak bideratzeko eta konpontzeko elkarrizketa erabiltzea. 
● Jarrera ez-baztertzailea izatea, aniztasuna balioestea eta lagunekiko errespetua izatea inor 

baztertu gabe, gaitasuna, generoa, maila sozio-ekonomikoa, jatorria edo beste edozein 
arrazoi dela. 

● Nork bere ekintzen ondorioez hausnartzea. 
● Jardutean elkarlanaren eta elkartasunaren balioa barneratzea eta taldean integratuta 

sentitzea. 
● Emozioak azaleratzea eta, emaitza gorabehera, autoerregulatzea. 
● Besteei laguntza emateko prest egotea. 
● Frustrazio-egoerei aurre egiteko estrategiak ezagutzea, balioestea eta erabiltzea. 
● Autonomia izatea. 
● Zailtasunei aurre egiteko eta arduraz jokatzeko jarrera positiboa izatea. 
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6. Arterako konpetentzia 

● Jarrera sortzailea izatea. 
● Irudien bidez ideiak eta sentimenduak adieraztea. 

7. Konpetentzia motorra 

● Egoera motorretan gorputzaren mugimendu-aukerez baliatzea. 
● Norberaren mugimendua kideen mugimendura egokitzea. 
● Nork bere gaitasun motorren mugak balioestea eta taldearen beharretara egokitzea. 
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Oinarrizko zehar-konpetentziak 

1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 
konpetentzia 

● Hitzez aginduak eta gomendioak ematean, estrategiak adostean eta bizipenak, emozioak 
eta pentsamenduak adieraztean, era autonomoan, sortzailean eta eraginkorrean aritzea. 

● Ipuin motorrean agertuko diren erronkak ulertzea eta interpretatzea. 

● Norberaren emozioak (poza, tristura, frustrazioa…) adieraztea eta besteenak ulertzea eta 
errespetatzea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

● Erronken garapenean norberaren ezaugarriak, trebetasunak eta mugak ezagutzea, eta  
erronken arauak ulertzea eta barneratzea (pentsamendu analitikoa). 

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

● Elkarlaneko ekintzetan aritzeko estrategiak sortzea eta aukeratzea (pentsamendu 
sortzailea). 

● Ikasitakoa beste egoera batzuetan erabiltzen jakitea. 

● Ikaskuntza-prozesuan zailtasunei aurre egitea eta ondo eginiko lana balioestea. 

● Nork bere ikaskuntza-prozesuaren kontzientzia izatea horma-irudiaren bitartez. 

3. Elkarbizitzarako konpetentzia 

● Saioen bukaeran norberaren bizipenak, pentsamenduak eta sentimenduak modu 
asertiboan adieraztea eta, halaber, besteenak entzutea eta kontuan hartzea. 

● Taldean lan egiten ikastea: estrategiak adostea, helburu berarekin elkarlanean aritzea eta 
norberaren erantzukizunak eta betebeharrak onartzea. 

● Jolas-arauak errespetatzea eta betetzea. 

● Gatazka-egoerak elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez kudeatzea eta gainditzea. 

• Norberaren eta besteen ezaugarri fisikoak, sozialak eta kognitiboak onartzea. 

4. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 

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

● Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta behar diren egokitzapenak egitea. 

● Egindako jarduerak ebaluatzea eta saioen bukaeran hobetzeko proposamenak egitea.  

● Norberaren lana hobetzeko eta besteei laguntzeko prest egotea. 

● Erronka berrien aurrean erabakiak hartzeko gaitasuna lantzea. 
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5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia 

● Norberaren pentsamendua eta ikasteko estilo kognitiboa erregulatzea. 

● Norberaren jokabide morala erregulatzea. 

● Norberaren motibazioa eta nahia erregulatzea. 

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

● Norberaren emozioak ezagutzea eta kudeatzea. 

● Norberaren kontzeptu eta estimu ona edukitzea. 

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

1 
Hautemate-gaitasunak eta ahalmen motorrak aztertzea, nork bere 
buruarenganako konfiantza eta norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako 
onuragarria izan dadin. 

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

3 

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

4 

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

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

6 

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

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

1. saioa 

Unitate didaktikoaren aurkezpena. “Detektibeen lan-kontratua”. Ipuinaren  

lehenengo atala. Hiru erronka kooperatibo. Hausnartzeko tartea. “Detektibeen 

leloa”. 

2. saioa 
Saioaren aurkezpena. Ipuinaren bigarren atala. Lau erronka kooperatibo. 

Hausnartzeko tartea. “Munstroak irudikatzen”. 

3. saioa 
Saioaren aurkezpena.  Ipuinaren hirugarren atala. Lau erronka kooperatibo. 

Hausnartzeko tartea. “Munstroak irudikatzen”. 

4. saioa 
Saioaren aurkezpena. Ipuinaren laugarren atala. Lau erronka kooperatibo.  

“Munstroen izenak asmatzen”. Hausnartzeko tartea. “Munstroak irudikatzen”. 

5. saioa 
Saioaren aurkezpena. Ipuinaren bosgarren atala. Lau erronka kooperatibo. 

Hausnartzeko tartea. “Munstroak irudikatzen eta izenak asmatzen”. 

6. saioa 
Saioaren aurkezpena. Ipuinaren seigarren atala. Hiru erronka kooperatibo. 

“Diploma-banaketa”. “Dantzaldia”. Hausnartzeko tartea.  
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1. saioa 

Saioaren 
helburua 

Ipuin motorraren eta erronka kooperatiboen dinamikak ulertzea.  
Taldea jabetzea kooperazio-jardueretan duen gaitasunez eta gabeziez. 

Non Gimnasioa 

Materiala 

Zapi ugari, hiru estera, koltxoneta bat, ikasle adina pintza, saski bat, pilota 
bat, paraxuta, espazioa mugatzeko materiala, irakaslearen hasierako 
ebaluazio-orria (1. eranskina), autoebaluazio-orria (3. eranskina), 
lan-kontratuaren eredua (7. eranskina), arkatzak eta argazki-kamera 

Espazioaren 
egituraketa 

20 metro karratuko espazio mugatu bat (sorgindutako etxea). Alde batean, 
koltxoneta bat eta, kontrako aldean, espaziora sartzeko sarrera. Lurrean, 
sakabanatuta, hainbat zapi eta peto. Peto baten azpian pilota bat ezkutuan 
(munstroa). 

Jarduerak 

1. jarduera Unitate didaktikoaren aurkezpena Denbora 5 min  

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela, 
irakasleak unitate didaktikoa aurkeztuko die. Lehenik, 
irakasleak ipuin motorraren ezaugarriak azalduko dizkie eta, 
gero, saioen dinamika. 

Jolas honetan, munstroei buruzko ipuin bat irakurriko dizuet. Zuek ipuin 

horretako protagonistak zaretela imajinatu behar duzue, eta istorioaren 

barruan zaudetela. Ipuineko munstroei beldurra eragitea gustatzen zaie eta 

gaiztakeria ugari egiten dituzte. Zuek detektibeak zarete eta zuen lana 

munstroak aurkitzea da. “Munstro-harrapatzaileak” jolasean, taldean 

jolastuko gara; ez da zuetako bakar bat izango irabazle edo galtzaile; zuek 

denak berdinak izango zarete: edo galtzaile, edo irabazle. Helburu bat 

duzue: munstroak aurkitzea. Eta hori  denon artean lortu beharko duzue. 

Denon ekarpena ezinbestekoa izango da munstroei aurre egin eta arazoei 

irtenbide bat aurkitzeko. Ez pentsa munstroak harrapatzea gauza erraza 

denik! 

Jolas honetan, munstroak harrapatzeko detektibe-agentzia batean egiten 

duzue lan: X Agentzia.  Ni agentziako detektibe aditua naiz, eta egin behar 

duzuen lana azalduko dizuet. 

Amaieran, beti, detektibe agentzian elkartuko gara. Gertatutakoari buruz eta 

ikasitakoari buruz hitz egin eta gero, detektibeen horma-irudian jolasean bizi 

izan duguna idatziko dugu: zer ikasi dugun, zer hobetu dezakegun, nola 

sentitu garen… 
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2. jarduera “Detektibeen lan-kontratua” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Biribilean eserita daudela detektibe-
agentzia izango den eremuan, ikasleek lan-kontratua bete, eta 
sinatuko dute. Kontratu horrek detektibeen taldean lan egin  
eta taldekideak ongi tratatzeko konpromisoa eskatzen du.  

Kontratuan, ikasle bakoitzak bere izena eta izen sekretua 
idatziko ditu, eta bere aurpegiaren marrazkia irudikatuko. 

Detektibe adituak kontratuak jaso, eta horma irudian jarriko 
ditu biribil baten barruan, talde batasuna adierazteko.      

3. jarduera Ipuinaren lehenengo atala Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentziaren eremuan, ipuinaren lehengo atala 
irakurriko die irakasleak. 

Terribilis herrian gertakari misteriotsuak izaten ziren egunero. Herritarrek 

ziotenez, aspaldi, herrian oso jende arraroa bizi zen: Gabonak neguan ez, 

udan ospatzen zituzten; lorategiak euria egiten zuenean ureztatzen zituzten; 

gosaltzeko orduan afaltzen zuten eta afalorduan gosaldu; autoz beharrean, 

globoz joaten ziren batetik bestera... 

Egun batean, biztanle arraro haiek bidaia luze bat egitera joan, eta ez omen 

ziren berriro itzuli; betiko desagertu ziren. Orduz geroztik, herriko etxeetan 

gauza arraroak gertatzen hasi ziren: altzariak lekuz aldatuta aurkitzen 

zituzten, bizilagunek zarata arraroak entzuten zituzten… Detektibe ugari joan 

izan ziren etxeak miatzera, baina misterioa ez zuten argitu. 

Behin batean, X Agentziako detektibe ausartak, misterioa argitu nahian, 

herria miatzera joan ziren, eta zera argitu zuten: gertakari misteriotsu haiek 

guztiak munstroek eragiten zituztela. Munstroak gauez esnatu, eta etxeetan 

gaiztakeriak egiten ibiltzen ziren, eta, egunez, bizilagunak esnatzen 

zirenean, lo hartzen zuten. Aztarnei esker, detektibeek bazekiten sei 

munstro bizi zirela Terribilis herrian, baina… harrapatzea zen zailena.  

Munstroetako bat Armairuko Munstroa zen. Armairuko Munstroak edozein 

arropa jaten zuen: prakak, kamisetak nahiz galtzontziloak graust-graust 

murtxikatzen zituen; eta postre gisa galtzerdi-parea jaten zuen. Haren 

hortzek oihal mota guztiak urratzen zituzten marru-marru eta tripa-zakura 

eraman. “Txirrin!”. Detektibe-agentziako telefonoa zarataka hasi zen. 

–X Agentzia, bai esan? –erantzun zuen detektibe zaharrak. Um… munstroak 

gertu dituzula? Tira, lasai, lagun. Konta iezadazu zer gertatzen zaizun. 

Esnatu zarenean armairua zabalik zegoela konturatu zarela? Eta? 

Munstroek gela hankaz gora jarri eta arropa sakabanatuta utzi dutela? Eta 

zergatik uste duzu munstroak izan direla? Hozkatuta daudela arropak?! 

Adurrez beterik?! Entzun, lagun! Gera zaitez ohean! Agentziako detektibeak 

oraintxe bertan abiatuko dira zure etxera. Bitartean, zu ez zaitez mugitu, 

munstroen listuak pozoia du, eta harri bihurtuko zara lurra ukitzen baduzu. 

Hori da, ondo ulertu duzu agindua: ez ukitu lurrik. Laster izango dira zurekin 

detektibeak. Egon lasai. Laster arte, Antton. 
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4. jarduera 1. erronka: lurrik ukitu gabe igarotzea Denbora 15.0 min  

Ikasle guztiak batera. Ikasleek 15 metroko tartea zeharkatu 
beharko dute lurrik ukitu gabe Horretarako, hiru estera 
erabiliko dituzte (ikasle-kopuruaren arabera). Ikasleren batek 
ibilbidean zehar lurra ukituz gero, ezingo da mugitu kideren 
batek eskua eman arte. 

Diagnostikoa egiteko, irakasleak itemak behatu eta idatziz 
jasoko ditu ikaslearen hasierako ebaluazio-orrian. 

Entzun duzue, detektibeak;  Armairuko Munstroa Anttonen gelan izan dela 

dirudi. Zuen lehenengo lana hau da: lurrik zapaldu gabe denak Anttonen 

ohera heltzea. Hiru alfonbra hauek erabiliko dituzue lurrik ez zapaltzeko. 

Nahiko handiak direnez, denontzako lekua izango duzue bakar batean. 

Elkarri lagunduz eta alfonbra gainean lekua eginez Anttonen oheraino heldu 

behar duzue denok.  

Gogoratu! Lurrik ezin duzue ukitu; ukituz gero, harri bihurtuko zarete eta. 

Orduan,  kideren batek ukitu beharko zaituzte berriro mugitu ahal izateko. 

Norbaiti hori gertatzen bazaio, ezinbestekoa da laguntza ematea. 

Guztiok heldu behar duzue Anttonen ohera estera gainean. Denak Anttonen 

ohean egotean bukatuko da erronka. 

Zer egin behar duzue (ikasle bati zuzenduz)? Zein da lan egiteko era 

hoberena: detektibeok elkarri laguntza ematea ala elkarri bultza egitea? 

Detektibe profesionalak zarete. Anttonek zuen laguntza behar du. Lanera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. jarduera 2. erronka: oihalak jasotzea bikoteka Denbora 20 min 

Bikoteka. Bikotekideek lurrean sakabanatuta dauden peto eta 
zapiak jaso beharko dituzte pintzekin. Taldekideen interakzioa 
bermatzeko, uztai baten barruan sartuta mugituko dira 
bikotekideak. Oihalak ezin dira eskuekin ukitu; pintzekin hartu 
behar dira. Ukituz gero, beste bikote bateko kideren batek 
eskua eman arte, mugitu ezinik geldituko dira bikotekideak. 
Oihaletako baten azpian pilota bat egongo da ezkutuan 
(munstroa). Ikasleek, aurkitutakoan, ez dute pilota ukitu behar. 
Erronka oihal guztiak jasotakoan bukatuko da. 

Bigarren lana etxea garbitzea da. Arropa guztiak jaso, eta erre egin behar 

ditugu, munstroen adurrez beteta daudelako. Horretarako, pintza hauek 

emango dizkizuet. Arropek munstroen listua dute eta ezin dituzue ukitu 

eskuekin; bestela, harri bihurtuko zarete. 

Etxean zehar ibili ahal izateko, traktore txiki hauen barruan joan behar 

duzue, bikoteka edo hirukoteka. Adostu zein oihal hartu nahi duzuen 

traktorea horra zuzentzeko. Gogoratu: 

• Taldeka, arropa jaso behar duzue pintzekin eta saski horretan bildu. 

• Arropen artean munstroa ager daiteke. Biribila da. Ez ukitu. 

• Arropa dena ontzian gordetzen duzuenean, itzuli denok agentziara. 
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6. jarduera 3. erronka: pilota paraxutaren zulotik sartzea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, paraxuta euskarrietatik helduta 
dutela, pilota paraxutaren erdiko zulotik sartzea lortu behar 
dute. Munstroa ez esnatzeko, paraxuta leun-leun mugitu, eta 
baxu hitz egin behar dute. Horrek komunikazioa eta 
interakzioa erraztuko die. Ikasleek munstroa paraxutaren 
zuloan sartzea lortutakoan, amaituko da erronka. 

Aurkitu al duzue munstrorik? Primerako lana egiten ari zarete, lagunok. 

Armairuko Munstroa harrapatzea lortzen badugu, egunkarietan ere agertuko 

gara! Azken txanpa gelditzen zaigu; zailena, agian. 

Munstroak harrapatzeko, oihal berezi hau erabiliko duzue: paraxuta. 

Lehenengo, paraxuta ondo ireki, denon artean hari ongi eutsiz. Ostean, 

irakasleak munstroa oihalaren gainean jartzen duenean, erdiko zulotik 

sartzea lortu behar duzue. Gogoratu: 

• Munstroa lo dago eta ez da esnatu behar. Beraz, baxu hitz egin eta 
poliki egin mugimenduak, munstroa paraxutetik eror ez dadin. 

• Irakasleak abisatuko dizue munstroa esnatzean. Hori gertatzen 

bada, erronka bukatu egingo da. Galdu egingo duzue. 

 

 

 

 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita 
detektibe-agentzian, izan dituzten bizipenenei buruzko 
hausnarketa egingo dute irakasleak bideratuta.  

Balizko galderak: “Lortu al dituzue erronkak? Laguntzarik 
eman al dizu norbaitek? Gustura jolastu zarete?...”. 

Nahitaezko galdera: “Zer ikasi duzue?”. 

Galdera horren bidez, ikasleek ondorioztatzen dituzten 
ekintza-arauak idatziz jaso, eta horma-irudian itsatsiko ditu 
irakasleak (adb. taldean aritzean mugimendu geldoak eta 
koordinatuak egin behar direla; baxu hitz egin behar dela 
kideen ideiak entzuteko...).  

Irakasleak tarte hau erabiliko du hasierako ebaluazio-orrian 
jaso dituen datuak ikasleei ezagutarazteko: besteei emandako 
laguntzak, zenbat ideia proposatu dituzten, zenbat ikasle 
bihurtu diren harri, zenbat denbora behar izan duten erronkak 
burutzeko eta abar. 

Amaitzeko, kooperazioari buruzko lelo bat asmatuko dute:  
detektibeen leloa. Adibidez, “Gru-gru-gru, denon indarrak batu 
eta munstroa harrapatu!”. Leloa horma-irudian idatziko du 
irakasleak hurrengo egunetan erabiltzeko. Amaitutakoan, 
ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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2. saioa 

Saioaren 
helburua 

Talde txikitan, kooperazio mota anitzetan trebatzea.  
Talde osoak erronka ezagun bat errepikatzean, koordinazioa hobetzea.  
Kooperazio-jardueretan norberaren ekarpenaz jabetzea.  

Non Gimnasioa 

Materiala 
Baldea, ping-pongeko pilota ugari, pilota gorria, sokak, kartoi meheak, 
paraxuta, A6 tamainako orriak, autoebaluazio-orria (3. eranskina), arkatzak 
eta argazki-kamera bat 

Espazioaren 
egituraketa 

20 metro karratuko espazio mugatu bat (sorgindutako etxea). Espazio 
horretan, balde bat altueran zintzilikatuta, pilota guztiak barruan dituela.  
Baldeari lotuta, soka bat, hura irauli ahal izateko. 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentzian, irakasleak horma-irudian dagoen 
informazioa errepasatuko du ikasleekin batera, 
lan-kontratuaren konpromisoak gogora ekartzeko eta talderen 
sentimendua indartzeko. Hasteko, detektibeen izen sekretuak 
irakurriko ditu ozenki. Ostean, lan konpromisoa eta aurreko 
egunean ondorioztatu zituzten akzio-arauak ekarriko ditu 
gogora. Amaitzeko, sortu zuten leloa ekarriko dute gogora.      

2. jarduera Ipuinaren bigarren atala  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentziaren eremuan, irakasleak ipuinaren bigarren 
atala irakurriko die. 

Detektibeek Armairuko Munstroa harrapatzea lortu zuten egunetik aurrera, 

herritarrek arrakasta horri buruz hitz egiten zuten etengabe: agentziako 

detektibeak oso profesionalak zirela, detektibeek bazekitela taldean lan 

egiten, munstroak harrapatzeko tresna bereziak zituztela...  

Pozik zeuden herritarrak; konfiantza osoa zuten detektibeengan. 

Munstroekin akabatuko zutela uste zuten. 

Egunak joan, egunak etorri, detektibeek ez zuten gainerako munstroen 

berririk izan. Terribilis herrian ez zen ezer arrarorik gertatzen. Detektibeek 

bazekiten, ordea, beste bost munstro bizi zirela oraindik herri hartan eta 

laster izango zutela haien gaiztakerien berri. Harrapatu gabe zegoen 

munstroetako bat Munstro Bromazalea zen. Buru handia eta oin txikiak 
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zituen; horregatik traketsa zen mugitzen, baina... oso maltzurra zen. Jendea 

beldurraraztea eta adarra jotzea atsegin zituen. 

Egun batzuetan ez zen ezer gertatu, eta herritarrek lasai eta bakean igaro 

zituzten gauak eta egunak. Baina laugarren egunean… “Aaaa!!!”, egundoko 

oihua entzun zuten. Norbait oihuka zebilen ikaratuta. Zerk beldurtzen ote 

zuen? 

X Agentziako telefonoa zarataka hasi zen beste behin. Txirrin! Txirrin! 

–X Agentzia, bai esan? –hartu zuen telefonoa detektibe zaharrak–.  Egun 

on, polizia jauna. Zer berri duzue? Etxe sorginduan munstroek tranpa 

beldurgarri bat jarri dutela? Pilotaz beteriko ontzi susmagarri bat zintzilik 

aurkitu dutela bizilagunek? Eta soka bat daukala dilindan? Ez dezatela uki! 

Berehala joango dira bertara detektibeak. 

 

 

     

3. jarduera 
1. erronka: bikoteka eski-kooperatiboetan 

ibiltzea (1) 
Denbora 10 min 

Bikoteka. Ikasleek hamar metroko ibilbidea egingo dute 
eski-kooperatiboen gainean. Horretarako, kolore ezberdineko 
bi oholez egindako eskiak erabiliko dituzte.  

Lagunok, dirudienez munstroak haserre daude, haietako bat harrapatu 

duzuelako, eta, mendekua hartzeko, tranpa bat jarri du munstroetako batek. 

Munstro Bromazalearen ideia izan dela susmatzen dut. Autoz joango zarete; 

bi, auto bakoitzean. Etxera heltzen zaretenean, aparkatu zuen autoak eta 

lagundu kideei. Zuen lehenengo erronka sorgindutako etxeraino autoz joatea 

da. 

Zein da gure leloa? (guztiek aho batez) Nola jokatu behar dugu lana ondo 

egiteko? (akzio-arauei erreferentzia eginez) Zorte on, detektibeok! 

 

4. jarduera 
2. erronka: bikoteka pilotak biltzea kartoi mehe 

batekin 
Denbora 10 min 

Bikoteka. Ikasleek lurrean sakabanatuta dauden pilotak 
guztiak bildu behar dituzte denen artean. Horretarako, kartoi 
mehe bat erabiliko du bikote bakoitzak. Bikotekideek kartoi 
mehe bati ertzetatik eutsita, pilotak jaso eta kartoi mehearen 
gainean eramango dituzte saskira. Bikotekideren batek pilota 
eskuekin ukituz gero edo kartoi mehea askatuz gero,  bikotea 
harri bihurtu eta mugitu ezinik geratuko da. Berriro jolasten 
hasteko, beste kideren batek ukitu beharko du bikotekidetako 
bat. Pilota guztiak saskiratutakoan bukatuko da erronka. 

Zer uste duzue gertatuko dela sokatik tira egitean? Pilotek pozoia dute, eta, 

ukitzen bazaituzte, harri bihurtuko zarete. Horixe nahi du munstroak. Segur 

aski, Munstro Bromazalea bera ere, piloten artean egongo da lo orain. Nik 

kontu handiarekin sokatik tira egin eta ontzia hustuko dut.   

Zuek, bikoteka, kartoi meheari ertzetatik eutsi eta pilotak kontu handiarekin 

jaso behar dituzue, guztiak saskian bildu arte. Pilotak biren artean bildu 

behar dira; beraz, inork ezin du kartoi mehea askatu. 

Munstro bromazalea aurkitzen baduzue, ez hurbildu harengana; ez jaso. Lo 
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egongo da eta, esnatuz gero, ihes egingo du, eta munstroa harrapatzeko 

aukera galduko dugu. 

Gogoratu: 

• Bi lagunen artean kartoia ertzetatik hartuta bildu behar dituzue 

pilotak.  

• Munstroa ez da bildu behar.  

• Pilota ukitu duzuelako harri bihurtzen bazarete, kide batek ukitu arte 

ezin zarete berriro mugitu. 

Zein da gure leloa? Zorte on! 

                                      

      

5. jarduera 
3. erronka: bikoteka, eski-kooperatiboetan 

ibiltzea (2) 
Denbora 10 min 

Bikoteka. Ikasleek hamar metroko bueltako ibilbidea egingo 
dute eski-kooperatiboen gainean. 

Primerako lana egiten ari zarete. Autoz itzuliko zarete detektibe-agentziara; 
bi auto bakoitzeko. Agentziara heltzen zaretenean, aparkatu zuen autoak eta 
lagundu kideei. Han elkartuko gara.              

6. jarduera 4. erronka: pilota paraxutaren zulotik sartzea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, paraxutari euskarrietatik 
helduta, pilota paraxutaren erdiko zulotik sartzea lortu behar 
dute. Munstroa ez esnatzeko, paraxuta leun-leun mugitu eta 
baxu hitz egin behar dute. Horrek komunikazioa eta 
interakzioa erraztuko die. Ikasleek munstroa paraxutaren 
zuloan sartzea lortutakoan amaituko da erronka. 

Aurkitu al duzue munstrorik? Primerako lana egiten ari zarete, lagunok. 

Azken lana egin behar dugu orain, garrantzitsuena eta zailena aldi berean: 

Munstro Bromazalea harrapatzea. Munstroa harrapatzeko, paraxuta 

erabiliko duzue. Ezin da gorputzarekin ukitu munstrorik; ez eskuekin, ez 

oinekin... 

Nork azaldu nahi du nola harrapatu? Zer hartu behar duzue kontuan lan hau 

ondo egiteko? 

Gogoratu: 

Ezin duzue eskuekin edo oinekin pilota mugitu. Ukituz gero,  harri bihurtuko 

zarete. Munstroa lo dago eta ez da esnatu behar. Beraz, poliki egin 

mugimenduak eta baxu hitz egin. Munstroa esnatzen bada, erronka 

bukatuko da. Munstroa harrapatzeko aukera galduko duzue. 

Nik emango dizuet abisua munstroa esnatzen baldin bada. Ez ahaztu: poliki 

eta isilik egin lan. Zein da gure leloa? Zorte on! 
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7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, detektibe-agentzian biribilean 
eserita, hausnarketa egingo dute irakasleak bideratuta.  

Balizko galderak: “Gaurko detektibeen lan guztiak burutzea 
lortu duzue?, Lagundu al zaituzte norbaitek?, Norbaitek 
ideiaren bat eman al dizue?, Ba al da detektibe guztiekin 
errespetuz jokatu duen kiderik gaurko saioan?...”. 

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue?”. 

Halaber, irakasleak ikasleei saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko baliatuko du hausnartzeko tartea. 

  

    

  

8. jarduera “Munstroak irudikatzen” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasle guztiak espazioan sakabanatuta daudela, harrapatu dituzten bi 
munstroak irudikatuko dituzte arkatzez A6 tamainako orrietan. Irakasleak marrazkiak horma-
irudian zintzilikatuko ditu. Amaitutakoan, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute. 
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3. saioa 

Saioaren 
helburua 

Talde txikitan, desplazamenduetan kooperatzea.  
Kideen arteko konfiantza indartzea iluntasunean.  
Kooperazio-jardueretan, norberaren ekarpenaz jabetzea.  

Non Gimnasioa 

Materiala 

Kolore bereko petoak, kartoizko kutxa handiak, errotulagailuak, begiak 
estaltzeko maskarak, musika-katea, pilota gorria, paraxuta, A6 tamainako 
orriak, autoebaluazio-orria (3. eranskina), koebaluazio-orria (4. eranskina), 
arkatzak eta argazki-kamera 

Espazioaren 
egituraketa 

20 metro karratuko espazio mugatu bat (sorgindutako etxea). Eremu 
horretan, oztopo ugari. 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 5 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentzian, irakasleak horma-irudian dagoen 
informazioa errepasatuko du, konpromisoak eta akzio-arauak 
gogora ekarriz.  

              

2. jarduera Ipuinaren hirugarren atala  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentzian, irakasleak ipuinaren hirugarren atala 
irakurriko die. 

Gero eta lasaiago bizi ziren herritarrak detektibeek egindako lanari esker. 

Lau munstro besterik ez ziren bizi orain herrian, baina gauez, munstroak 

esnatzen zirenean… beldurra barruraino sartzen zitzaien bizilagunei. 

Detektibeek bazekiten munstrorik beldurgarrienak aske zeudela. 

Munstroetako bat iluntasunean bizi zen; detektibeek behin baino gehiagotan 

aurkitu zituzten haren aztarnak, baina ez zuten harrapatzerik lortu. 

Herritarrek beldur zioten munstro horri, iluntasunean izugarri hazi eta 

sekulakoa bihurtzen zelako. Detektibe-agentziako telefonoa zarataka hasi 

zen beste behin. Txirrin! Txirrin! 

–X Agentzia, bai esan? –erantzun zuen detektibe zaharrak–. Sorgindutako 

etxean bart orro beldurgarriak entzun dituzuela? Munstro ilun erraldoi bat 

ikusi duzuela? Umm… itxura guztiaren arabera, Iluntasuneko Munstroa dela 

dirudi. Benetan beldurgarria da, bai; ulertzen dut zuen ikara. Eskerrik asko 

abisua emateagatik, lagun; laster abiatuko dira detektibeak horra. 
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3. jarduera 1. erronka: laukoteka, “furgonetak” apaintzea Denbora 15 min 

Laukoteka. Ikasleek, taldeetan, furgoneta izango den kartoizko 
kutxa handi bat apainduko dute errotulagailuz. X Agentziako 
ikurra, ateak, argiak eta abar irudikatuko dituzte bertan. 

Lagunok, dirudienez iluntasunean bizi den munstroa harrapatzea dagokizue 
gaur. Ez da lan erraza izango. Lehenik eta behin, sorgindutako etxera 
joateko furgonetak apaindu behar dituzue: detektibeen ikurra, argiak, ateak... 
Lanera! 

 

4. jarduera 
2. erronka: laukoteka, “furgonetaz” 

desplazatzea 
Denbora 10 min 

Laukoteka. Taldeetan banatuta, ikasleek asmatutako ibilbideak 
egingo dituzte kartoizko kutxa barruan sartuta (furgonetak). 
Kutxak azpitik irekita egongo dira, ibili ahal izateko. Ikasleek 
hamar minutuko epea dute erronka lortzeko. Denbora-tartea 
kudeatzeko, irakasleak minutuero abisua emango die. Ikasle 
guztiak sorgindutako etxearen sarrerara heltzen direnean 
gaindituko da erronka. 

Prest dituzue furgonetak? Itxura ona dute; bizkorrak dirudite. Orain, 

sorgindutako etxera abiatuko zarete. Talde bakoitzak bere bidea aurkitu 

behar du. Ibilbide luzeak, laburrak, zuzenak, bihurgunetsuak, aldapatsuak... 

Nahi duzuen bidea hartu, baina hamar minutuan egon behar duzue 

sorgindutako etxean. Nik jakinaraziko dizuet minutuka  igaro den denbora.  

Istripurik izanez gero, lagundu elkarri.  Zein da gure leloa? Zorte on! 

 

5. jarduera 
3. erronka: bikoteka, eremu bat zeharkatzea 

itsu-itsuka 
Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek 20 metroko tartea zeharkatuko 
dute begiak maskarez ondo estalita, munstroaren orroak 
entzuten dituzten tokira abiatuz. Espazioan oztopoak egongo 
dira desplazamendua zailtzeko (bankuak, koltxonetak...). 
Musika-kateak igortzen dituen orroak ongi entzun ahal izateko 
eta orientatu ahal izateko, ikasleek isilik egon behar dute. 
Erronkaren xedea hauxe da: ikasle guztiak isil-isilik 
musika-katearen ondora iristea. Irakasleak soinu hau erabil 
dezake: https://www.youtube.com/watch?v=hYo21zUU45Y 

Azkenean, heldu zarete sorgindutako etxera. Barruan erabateko iluntasuna 

dago. Munstroa etxean dago eta zuek aurkitu behar duzue. Begiak estalita, 

elkarri eskutik helduta munstroaren orroak entzuten dituzuen lekura abiatu 

behar duzue. Bidean oztopoak aurkituko dituzuenez, ibili poliki eta luzatu 

besoak, minik ez hartzeko. Beldurra eta oihu egiteko gogoa izan dezakezue, 

baina zarata egiten baduzue, munstroak alde egingo du eta harrapatzeko 

aukera galduko duzue. Hori da, hain zuzen ere, berak nahi duena, eta orro 
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egingo du behin eta berriro zuek izutzeko. Kontrolatu zuen beldurra: ez egin 

oihurik. Beraz, ez ahaztu: poliki eta isilik egin lan.  

6. jarduera 4. erronka: pilota paraxutaren zulotik sartzea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, paraxutari euskarrietatik 
helduta, pilota paraxutaren erdiko zulotik sartzea lortu behar 
dute. Munstroa ez esnatzeko, paraxuta leun-leun mugitu eta 
baxu hitz egin behar dute. Horrek komunikazioa eta 
interakzioa erraztuko die. Ikasleek munstroa paraxutaren 
zuloan sartzea lortutakoan amaituko da erronka. 

Aurkitu al duzue Iluntasuneko Munstroa? Primerako lana egiten ari zarete, 

lagunok. Oraingoan lortuko duzue harrapatzea! Horretarako, paraxuta 

erabiliko duzue. Munstroa lo dago, eta ez da esnatu behar. Beraz, egin leun-

leun mugimenduak eta baxu hitz egin. Munstroa esnatzen bada, ihes egingo 

du eta harrapatzeko aukera galduko duzue.  

Nik emango dizuet abisua munstroa esnatzen baldin bada. Ez ahaztu, poliki 

eta isilik egin lan. Zein da gure leloa? Zorte on! 

 

  

 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, detektibe-agentzian biribilean 
eserita, hausnarketa egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan 
zehar ikasleek izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta 
emozioak aipatzeko unea izango da. 

Balizko galderak: “Adostu al dituzue zereginak furgoneta 
apaintzen hasi baino lehen? Nola sentitu zarete 
iluntasunean?...”. 

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue?” 

Irakaslea, bere bizipenetatik abiatuta, iluntasunean sortzen 
zaizkion emozioei buruz mintzatuko da. Eredu horrek 
iluntasunari izan diezaioketen beldurrari buruz lotsarik gabe 
hitz egiteko aukera emango die ikasleei. 

      

 

     

 

   

8. jarduera “Munstroak irudikatzen” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, detektibe-agentzian biribilean eserita, lankidetzan aritu diren 
lankideen koebaluazio-orria beteko dute. Hori egin eta gero, harrapatu duten munstroa 
irudikatuko dute arkatzez A6 tamainako orrietan, begiak estalita. Irakasleak marrazkiak 
horma-irudian zintzilikatuko ditu. Amaitutakoan, ikasleek autoebaluazio-orria beteko dute 
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4. saioa 

Saioaren 
helburua 

Talde txikitan, objektu bat helmugaratzeko kooperazioan trebatzea. 
Kooperazio-jardueretan, norberaren ekarpenaz jabetzea.  

Non Gimnasioa 

Materiala 
Sokak, bi ontzi handi, edalontzi bat, ikasle adina tutu, A6 tamainako orriak, 
autoebaluazio-orria (3. eranskina), arkatzak eta argazki-kamera 

Espazioaren 
egituraketa 

20 metro karratuko espazio mugatu bat (sorgindutako etxea) 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentzian, irakasleak horma-irudian dagoen 
informazioa errepasatuko du, eta konpromisoak eta 
ekintza-arauak gogora ekarri. Talde-batasuna indartzeko, 
kolore bereko petoak eta ikurrak jarriko dituzte. 

           

2. jarduera Ipuinaren laugarren atala  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentzian, irakasleak ipuinaren laugarren atala 
irakurriko die. 

Detektibeak, egunero egin ohi zuten bezala, biribilean eseri ziren elkarri 

begira. Lasai zeuden, kontzentratuta, adi-adi entzuten zuten detektibe 

adituak esaten ziena. Detektibe txikiek talde bat zirela sentitzen zuten: 

batzuk ideiak ematen trebeak ziren, beste batzuek gauzak gaizki 

zihoazenean animoak ematen zituzten, beste batzuk beti zeuden laguntzeko 

prest; hala, denen artean talde bikaina eratzen zuten.  

Detektibe adituak errespetuari buruz hitz egiten zien sarritan. Taldearen 

bihotza errespetua zela esaten zien, eta errespeturik gabe, bihotza gelditu 

eta taldea hil egiten zela zioen. Bat batean, telefono gorria deiadarka hasi 

zen berriro. Detektibe adituak erantzun zuen deia: 

–Detektibeen Agentzia, bai esan? Ein? Etxeko bainuontzian munstro bat 

dagoela igerian? Baina nola liteke hori? 

Telefonoaren beste aldean, gizon bat arnasestuka entzuten zen; urduri 

zegoen. 

–Bat-batean, dutxan nengoela, ura gelditu egin da –hasi zen kontatzen–, 
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zarata bat entzun dut txorrotaren barruan eta gero… gero, egundoko orroa 

entzun dut! Esponja ere lurrera erori zait ikararen ikaraz, baina ez nekien 

zarata hura nondik zetorren. Arnasari eutsi diot, eta geldi-geldi geratu naiz. 

Irudimen hutsa izan delakoan, nire onera itzuli eta esponja jaso dut, eta 

orduan…orduan ikusi dut! Hasiera batean arrain bat zela iruditu zait, baina 

laster ohartu naiz arraina baino, munstro bat zela! Munstroa! 

–Zaude lasai! Ez zaitez sartu berriro bainugelara –lasaitu zuen detektibe 

adituak–. Laster abiatuko dira detektibeak. Eskerrik asko abisua 

emateagatik, lagun.  

Entzun al duzue? Hau da zuen aukera! Uretako Munstroa azaldu da. Aukera 

paregabea da laugarren munstroa harrapatzeko! 

   

    

3. jarduera 1. erronka: zaldun eta zaldi gisa desplazatzea Denbora 10 min 

Bikoteka. Ikasleak zaldi eta zaldun gisa arituko dira. 
Horretarako, zaldia aurrean kokatuko da, soka gerrian jarrita, 
eta zalduna bera gidatzeaz arduratuko da, soka muturrei 
eutsita. Ikasleek hamar minutuko epea dute erronka lortzeko. 
Denbora-tartea kudeatzeko, ikasleek erlojua izango dute 
agerian. Ikasle guztiak sorgindutako etxearen sarrerara 
heldutakoan gaindituko da erronka. 

Zaldi gainean abiatuko zarete bikoteka sorgindutako etxera. Bata zaldi gisa 
arituko da, eta bestea zaldun gisa. Zaldia aurrean kokatuko da, soka gerrian 
duela, eta bere atzean dagoen zaldunak soka muturrei eutsiko die. Zaldiek 
nahi duzuen ibilbidea aukeratuko duzue, eta zaldunak, sokak askatu gabe, 
zaldiaren abiadura moteldu, azkartu edo gelditzeaz arduratuko dira. Txistua 
entzutean, egitekoa aldatu egingo duzue eta zaldia zaldun bihurtuko da. 
Hamar minutu barru guztiok sorgindutako etxean egon behar duzue. 
Horretarako, erlojuari begiratu beharko diozue. 

 

 

4. jarduera 2. erronka: ura ontzi batetik bestera eramatea  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak ilaran kokatuko dira, bi ontziren 
artean ura batetik bestera eramateko. Ilaran lehenengo 
dagoenak edalontzi batekin ura jaso eta hurrengo kideari 
pasatuko dio; horrela, edalontzia elkarri pasatuz, ontzi bat 
hustu eta bestea urez betetakoan bukatuko da erronka. 
Dinamikoagoa izan dadin, azken jokalariak ura hustu ostean, 
edalontzia hartuta, ilararen hasierara itzuli beharko du. 

Uretan bizi den munstroa ura bezain iheskorra da. Arrainen gisa egiten du 

igerian, baina urik gabe ezin da ondo mugitu. Orain bainuontzian dabil 

igerian!  Aukera aprobetxatu behar duzue! 

Hasteko, bainuontziko ura jaso behar duzue, horrela urik gabe kosta egingo 

zaio ihes egitea Uretako Munstroari. Ura ontzi batetik bestera eraman behar 

duzue. Nola? Kate bat eginez! Bi ontzien artean ilaran kokatuko zarete. 

Beteta dagoen ontzitik, ura hutsik dagoen ontzira eraman behar duzue, ur 

edalontzia elkarri pasatuz. Edalontzi bakarra izango duzuenez, azkenak, ura 

hustu ostean, ilararen hasieran kokatu behar du. Ur guztia ontzi batetik 

bestera eramatean bukatuko da erronka. Zein da gure leloa? Zorte on! 
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5. jarduera 3. erronka: pilota tutuetatik igaroz saskiratzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak ilaran kokatuko dira tutu bana 
eskuetan dutela. Tutuak elkarren segidan jarrita, pilota 
abiapuntutik irteerara igarotzea lortu behar dute. Tutu guztiak 
zeharkatu ostean, pilota saskiratutakoan gaindituko dute 
erronka.  

Gaur, Uretako Munstroa harrapatzeko tutuak erabiliko dituzue. Ilaran jarrita, 

munstroa tutu batetik bestera pasatu beharko duzue saskian sartu arte. 

Munstroa lurrera erortzen bada, berriro hasierako tutuan kokatuko dut nik, 

eta leloa gogora ekarriko dugu.  

Egin lan poliki eta lasai. Zein da gure leloa? Zorte on!  

6. jarduera 
4. erronka: bikoteka irakurritakoa bizkarrean 

idaztea 
Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, bikoteka, mezuak idatziko 
dizkiote elkarri bizkarrean. Horretarako, irakasleak emandako 
txartel bat irakurri ondoren, kideetako batek bere bikoteari 
bizkarrean hizkiak irudikatuko dizkio atzamarrez. Bigarren 
horrek, ukimenaren bidez jaso duen informazioa interpretatu 
eta hizki horiek eskuetan duen orrian idatzi behar ditu 
txartelean jartzen zuena asmatu arte. Erronka txartel guztiak 
transkribatzen dituztenean amaituko da.  

Txarteletan honako hitzak agertu daitezke: TTIPI, ARA, GRU, 
PAT, XOK, KLIK, PUTZ, DON, MIS, AGO, DRA, REX, KONG, 
IGER, IGA,… 

Bikoteka, munstroen izenak asmatu behar dituzue. Horretarako, bikote 
bakoitzeko batek txartel hauetan idatzita dagoena irakurri, eta irakurritakoa 
kideari bizkarrean idatzi behar dio, hizkiz hizki. Bigarrenak bizkarrean 
sentitzen dituen hizkiak paperean idatziko ditu, hitza asmatu arte. Bikote 
guztien artean papertxo guztiak asmatutakoan amaituko da erronka. 

 

 

7. jarduera “Munstroen izenak asmatzen” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Biribilean detektibe-agentzian eserita daudela, ikasleek, aurreko 
jardueran erabili dituzten txartelak elkartuz, munstroei zein izen jarri adostuko dute. 
Horretarako, txarteletan azaltzen diren hitzak elkartu behar dituzte.  

 

8. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, detektibe-agentzian biribilean 
eserita, hausnarketa egingo dute irakasleak bideratuta. Saioan 
zehar ikasleek izandako bizipenak, zailtasunak, lorpenak eta 
emozioak aipatzeko unea izango da. 
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Balizko galderak: “Lortu al dituzue erronkak? Laguntzarik 
eman al dizu norbaitek? Gustura jolastu zarete?...”. 

Nahitaezko galdera:  

“Zer ikasi duzue?”. 

Halaber, irakasleak ikasleei saioan zer ikasi duten 
azpimarratzeko baliatuko du hausnartzeko tartea, eta hurrengo 
saioan zer landuko duten azalduko die.     

9. jarduera “Munstroak irudikatzen” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak espazioan sakabanatuko dira bakarkako lana egiteko. 
Hasteko, autoebaluazio-orria beteko dute. Hori amaitu eta gero, harrapatu duten munstroa 
irudikatuko dute arkatzez A6 tamainako orrietan. Irakasleak marrazkiak horma-irudian 
zintzilikatuko ditu. 
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5. saioa 

Saioaren 
helburua 

Talde txikitan, imitaziozko eta adierazpeneko kooperazioan trebatzea. 
Kooperazio-jardueretan, norberaren ekarpenaz jabetzea.  

Non Gimnasioa 

Materiala 
Musika-katea, soinu dantzagarriak, uztaiak, A6 tamainako orriak, 
autoebaluazio-orria (3. eranskina), arkatzak eta argazki-kamera 

Espazioaren 
egituraketa 

20 metro karratuko logela itxurako espazio mugatu bat (sorgindutako etxea). 
Izkina batean, bi pilota ezkutuan (munstroak). 

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, detektibe-agentzian biribilean 
eserita daudela, arreta lortzeko dinamika bat gauzatuko dute, 
eta ondoren,  irakaslearekin batera, horma-irudian dagoen 
informazioa errepasatuko dute, eta konpromisoak, 
ekintza-arauak eta munstroen izenak gogora ekarri. 

     

2. jarduera Ipuinaren bosgarren atala  Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentzian, irakasleak ipuinaren bosgarren atala 
irakurriko die. 

Udazkeneko egun euritsu hartan, detektibeak kezkati zebiltzan, Terribilis 

herrian bi munstrok aske jarraitzen zutelako. Amesgaiztoen Munstroa eta 

Isiltasuneko Munstroa ziren. Bi munstro horiek beti batera zebiltzan asmo 

txarrez urku-murkuka. Detektibeek, laster harrapatuko zituzten itxaropena 

zuten arren, ez zuten aurkitzen haien gordelekua. 

Goiz goibel hartan zortzi urteko haur batek negarrez deitu zuen X 

Agentziara; ikaratuta zegoen, ia-ia hitz egin ezinik. Hapa-hapa, arnasestuka, 

gauero amesgaiztoak izaten zituela kontatu zien telefonoz detektibeei.  

–Amesgaiztoen Munstroa harrapatzea lan nekeza da, txiki –esan zion 

detektibe adituak–. Inork ez daki non gordetzen den. Isiltasuneko 

Munstroaren laguna da, eta isil-isilik egoten dira biak ezkutuan, inork ikusi 

edo non dauden jakin gabe.  

–Nik amesgaiztoak izaten ditut gauero-gauero. Ziur naiz nire gelan bizi 

direla! –erantzun zion haurrak–. Begiak ixten ditudan bakoitzean, munstro 
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nazkagarri horiek azaltzen dira eta belarrira istorio beldurgarriak kontatzen 

dizkidate. Ikaratu egiten naute gauero beren amesgaiztoekin. Bart ohera 

sartu, eta argia itzali dudanean, karraska hots bat entzun dut. Eta bat-

batean, gortinaren atzealdean zerbait sumatu dut. Astiro-astiro ohetik 

altxatu, eta, belaunak dardarka, hanka puntetan hurbildu naiz gortinara. 

Ilunpean, gortinaren atzean zerbait zegoen niri begira! Bertan hilko nintzela 

sentitu dut! “Munstroak!!!”, oihu egin dut. Eta sakonetik zetorren ahotsez 

erantzun didate: “Bai, jauna, munstroak gara! Ji, ji, ji!” Ama, nire oihuak 

entzutean, gelara etorri da ziztu bizian, baina argia piztu duenean, desagertu 

egin dira! Ez dut horrela jarraitu nahi. Zuen laguntza behar dut, mesedez –

esan zion erdi negarrez haurrak. 

–Ongi da, lagun. Zure gela miatzera joango dira detektibeak. Ea aurkitzen 

dituzten munstroak. Ados? 

–Bai! Eskerrik asko! –erantzun zuen haurrak, pozik, telefonoaren beste 

aldetik. 

–Orain joan zaitez lasai eskolara. 

 

 

     

 

3. jarduera 1. erronka: burrun-barranban zarata sortzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek irakasleak ematen dizkien 
aginduak beteko dituzte. Helburua ikasleek energia askatu eta 
eguneko erronkak girotzea izango da. Horretarako, hiru agindu 
erabiliko ditu: “Bat!” esaterakoan, ikasleek txalo zaparrada 
amaigabea sortu beharko dute esku eta oinekin. “Bi” esatean 
denek batera jauzi indartsu eta original bat egingo dute, beren 
izen sekretuak oihukatuz argazki-kamerari begira. “Hiru” 
esatean, biribilean jarrita olatu erraldoia egingo dute “X 
agentzia” izena oihukatuz!!  

Ene lagunak! A zer nolako ardura dugun gure gain! Nola lagunduko diogu 

umeari? Ez dakigu non demontre ezkutatzen diren bi munstro alproja horiek! 

Isiltasuneko Munstroa eta Amesgaiztoen Munstroa ezkutatzen apartak dira. 

Isil-isilik egoten dira, eta ez dute inolako arrastorik uzten. Daukagun pista 

bakarra zera da, musika gorroto dutela. Ba al duzue ideiarik?  

Hori da! Musika jarriko dugu munstroak orroka hasi arte. Horrela non dauden 

asmatuko duzue! Bai jauna! Dantza eta jauzi egingo duzue bi alproja horiek 

izorratzeko! 

Musikaren erritmora dantzan ari zareten bitartean, bat, bi eta hiru zenbakiak 

esango dizkizuet. Bat entzutean, oin eta eskuekin ahalik eta zarata handiena 

sortzen saiatuko zarete. Txalo zaparrada amaigabea sortu behar duzue. Bi 

entzutean, zuen detektibe izenak oihukatuz jauzi indartsu bat egin beharko 

duzue niri begira. Nik kamerarekin argazkia aterako dizuedanez, jauzi egitea 

dagokizuen bakoitzean, era berri bat asmatu; ados? Azkenik, hiru entzutean, 

denak biribilean jarri, eta olatu erraldoi bat egin beharko duzue X gure 

agentziaren izena oihukatzen duzuen bitartean. 

Zein da gure leloa? Lanera! 
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4. jarduera 2. erronka: bikoteka dantza imitatzea Denbora 10 min 

Bikoteka. Ikasleak dantzan arituko dira elkarri mugimenduak 
imitatuz. Horretarako, irakasleak musika dantzagarria jarriko 
die. Bikotekide batek mugimendua sortuko du, eta besteak 
hark egiten duen gauza bera errepikatu beharko du. Ikasleak 
nahi duten eran kokatu daitezke: bata bestearen atzean, 
aurrez-aurre, elkarren alboan… Rolak etengabe aldatzen 
joango dira.  

Entzun duzue, detektibeok;  Amesgaiztoen Munstroa eta Isiltasuneko 

Munstroa haurraren gelan egon daitezke. Munstroek musika gorroto dutela? 

Egin ezazue bada dantza lehertu arte! Bikoteka, batek besteak egiten duena 

errepikatuko duzue. Nahi duzuen eran egin daiteke dantza, ez du axola nola 

egiten duzuen dantza, axola duen bakarra, gelditu gabe dantza egitea da! 

Festa izugarri honen bidez munstroak beldurtuko ditugu.  

Detektibe profesionalak zarete eta haurrak zuen laguntza behar du. 

Dantzara! 

 

 

 

5. jarduera 
3. erronka: musika gelditzean uztai barruan 

egotea 
Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak lurrean zirkulu bat egingo du, 
ikasle adina uztai erabiliz. Zirkuluaren erdian, bi pilota 
kokatuko ditu (munstroak). Ikasle guztiak uztailak inguratuz 
kokatuko dira. Musika entzutean, uztaien inguruan bueltaka 
hasiko dira bata bestearen atzetik. Musika gelditzen denean, 
ordea, ikasleek uztai barruetara sartu beharko dute. Irakasleak 
musikari hasiera ematen dion bakoitzean, bizpahiru uztai 
kenduko ditu. Ikasleen erronka, musika gelditzean, elkarri 
lekua eginez, denak uztai barruetan sartzea izango da. 

Ongi ari zarete lagunok! Horrela jarraituz gero, munstroak laster 

menderatuko dituzue. Dantza egiteko gai zaretela erakutsi diezue munstroei, 

festa gustuko duzuela ikustarazi diezue. Orain, taldean aritzeko gai zaretela 

agertu behar diezue. Munstroek talde sendo bat zaretela antzematen 

badute, ez dira zuei aurre egiten ausartuko. 

Horretarako, uztaien inguruan biribilean arituko zarete musika entzuten 

duzuenean. Musika gelditzean, ostera, denak uztai barruetan sartu beharko 

duzue. Bakoitzarentzat uztai bana ez dagoenean, lekua egin behar diozue 

elkarri uztaietan. Ez dadila inor kanpoan gelditu!  

Zein da gure leloa? 
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6. jarduera 4. erronka: eskutik helduta kalejiran aritzea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, eskutik helduta, kalejira edo 
biribilketa dantzatuko dute musikak irauten duen bitartean. 
Erronkaren xedea dantzak iraun bitartean eskurik ez askatzea 
da.  

Munstroak berduraraztea lortu duzue! Primerako lana egiten ari zarete, 

lagunok. Amesgaiztoen Munstroa eta Isiltasuneko Munstroa harrapatzea 

lortzen baduzue, egunkarietan ere agertuko zarete, sei munstroak 

harrapatzea lortu duzuelako! 

Munstroak harrapatzeko kate berezi bat egingo dugu: detektibeen katea. 

Guztiak eskutik helduta kalejiran dantzan arituko zarete abestia hasten 

denetik amaitzen den arte. Katea apurtu gabe mantentzea lortzen baduzue, 

munstroak beldurrik gabe harrapatu ahal izango dituzue. Irabazi egingo 

duzue! 

Gogoratu: 

Munstroak beldurtuta daude, musika maite dugulako eta talde sendo bat 

garelako. Beraz, dantza egin baina poliki eskurik ez askatzeko. Abesti 

guztian zehar guztiak elkarri eskutik helduta bazaudete, irabazi egingo 

duzue! 

Zein da gure leloa? Dantzara! 

 

 

 

 

7. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita 
detektibe-agentzian, izan dituzten bizipenenei buruzko 
hausnarketa egingo dute irakasleak bideratuta.  

Balizko galderak: “Zein da taldearen bihotza? Nola sentitu 
zarete dantza egitean?...”. 

Nahitaezko galera:  

“Zer ikasi duzue?”. 

Halaber, galdera horiren bidez ikasleek egiten dituzten 
hausnarketak idatziz jaso eta horma irudian erantsiko ditu 
irakasleak. 

    

   

8. jarduera “Munstroak irudikatzen eta izenak asmatzen” Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, biribilean eserita detektibe-agentzian, harrapatu dituzten 
azken bi munstroen izenak asmatuko dituzte aurreko saioko txartelak erabiliz. Hori amaitu 
eta gero, harrapatu dituzten munstroak irudikatuko dituzte arkatzez A6 tamainako orrietan. 
Irakasleak marrazkiak horma-irudian zintzilikatuko ditu. Amaitutakoan, ikasleek 
autoebaluazio-orria beteko dute. 
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6. saioa 

Saioaren 
helburua 

Kooperazio-jardueretan, izan duen hobekuntzez ikaslea jabetzea. 

Non Gimnasioa 

Materiala 

Banku suediarrak, hiru estera, musika-katea, soinu dantzagarriak, diplomak, 
autoebaluazio-orria (3. eranskina), irakaslearen amaierako ebaluazio-orria 
(6. eranskina), unitatearen ikasleen balioespena (5. eranskina), margoak, 
arkatzak eta argazki-kamera 

Espazioaren 
egituraketa 

Hamar metro karratuko espazio mugatu bat festa giroan apainduta (herriko 
plaza). Banku suediarrak “u” forman kokatuta.   

Jarduerak 

1. jarduera Saioaren aurkezpena Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentzian, irakasleak horma-irudian dagoen 
informazioa ekarriko du gogora, eta ikaskuntza-prozesua 
errepasatu. 

            

2. jarduera Ipuinaren seigarren atala Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak biribilean eserita daudela 
detektibe-agentzian, irakasleak ipuinaren seigarren atala 
irakurriko die. 

Detektibeak biribilean eseri ziren X Agentzian, lasai, elkarri begira. Poza 

sentitzen zuten, sentimendu atsegina zen eta irribarretsu zeuden. Taldekide 

guztien artean sei munstroak harrapatzea lortu zuten. Harro zeuden 

egindako lanaz. Detektibe aditua ere haiekin eserita zegoen biribilean. 

Begiradan sumatzen zitzaion zeinen harro zegoen kontratatu zituen 

detektibeez. Egunkarietan, irratietan eta telebistan agertu zen berria. 

Munstro guztiak harrapatu zituztenaren albiste pozgarria ahoz aho zebilen, 

bolo-bolo. Herritarrak pozez gainezka zeuden eta sekulako festa zoragarria 

antolatu zuten detektibeei eskerrak emateko.  

–Zergatik ez ditugu munstroak gurekin eramaten festara? –proposatu zuen 

detektibeetako batek.  

–Ezin dugu horrelakorik egin! A ze burutazioa! Denak dira munstroen beldur! 

Ikara, izua, laborria eta latzikara eragiten dute! –erantzun zion detektibe 

adituak asaldaturik–. Beldurgarriak dira eta festa-giroa izorratuko dute 

gurekin eramaten baditugu! 

–Hala da, bai –esan zuen detektibeak–. Baina, ideia bat izan dut, zergatik ez 
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ditugu munstroak mozorrotzen, beldurgarriak izan beharrean, barregarriak 

izan daitezen? 

Esan eta egin! Ideia ona iruditu zitzaien detektibe guztiei eta munstroei 

mozorroak janzten hasi ziren. Pailazoen koloretako ileordeak, betaurreko 

handiak, kapelak, biboteak, sudur gorriak, gona eta takoidun zapatak… 

denetarikoak jantzi zizkieten! Poliki-poliki, munstroen itxura beldurgarri hura 

barregarri bihurtu zen.  

Ja, ja, jai! Barre-algaraka hasi ziren denak; hasieran, detektibeak bakarrik, 

baina laster munstroak ere barre-zantzoka hasi ziren elkarri begiratzean! Ze 

barregarriak ziren orain! Hainbeste barre eginda, munstroei aurpegiko keinu 

serio eta begitarte ilun hura aldatu zitzaien. Munstroek, behingoz, izua 

beharrean barrea eragiten zuten. 

          

 

 

3. jarduera 
1. erronka: bizpalau lagunen artean 

desplazatzea 
Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleak bikoteka, hirukoteka edo 
laukoteka desplazatuko dira eremuan zehar, talde bakoitzean 
adosten duten eran; eski-kooperatiboen gainean, kartoizko 
furgonetak erabiliz, edo zaldi eta zaldun gisa. Horretarako, 
aurreko saioetan erabilitako materiala izango dute eskura. 
Ikasleek hamar minutuko epea dute erronka lortzeko. 
Denbora-tartea kudeatzeko, irakasleak minutuero abisua 
emango die. Ikasle guztiak sorgindutako etxearen sarrerara 
heldutakoan gaindituko da erronka. 

Lagunok, gaur alkatearen izenean gonbidapen bat iritsi da agentziara eta 

zera dio: 

 “Detektibe agurgarriak, egin duzuen lanarengatik eskerrak eman nahi 

dizkizuegu herritarrok. Arratsaldeko bostetan, herriko plazan egingo den 

festara gonbidatzen zaituztegu.”  

Dirudienez herritarrak zuen zain daude. Gaur, zuek aukeratuko duzue zein 

garraiobide erabili plazara abiatzeko eta norekin joango zareten, bikoteka, 

hirukoteka ala laukoteka. Furgonetaz, eskiz edo zaldiz joatea erabaki behar 

duzue lehenik taldekideen artean. Behin adostutakoan, hasi martxan. Talde 

bakoitzak bere bidea aurkitu behar du. Ibilbide luzeak, laburrak, zuzenak, 

bihurgunetsuak, aldapatsuak... nahi duzuen bidea hartu, baina hamar 

minutuan sorgindutako etxean egon behar duzue. Nik jakinaraziko dizuet 

igaro den denbora.  Istripurik izanez gero, elkarri lagundu. 

Zein da gure leloa? Zoazte, detektibeak! 
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4. jarduera 2. erronka: banku gainean lerrokatzea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak banku suediarrak “u” forman 
kokatuko ditu. Ikasle guztiak batera banku gainera igoko dira; 
lauzpabost lagun banku bakoitzeko. Irakasleak ikasle adina 
zenbaki izango ditu idatzita txarletan, eta zenbaki bat banatuko 
dio ikasle bakoitzari ausazko eran. Ikasleek zenbakien arabera 
lerrokatu beharko dute bankutik jaitsi gabe eta lurrik ukitu 
gabe. Ikasleetariko batek lurra ukituz gero, harri bihurtuta 
mugitu ezinik geratu beharko du. Berriro jolasten jarraitzeko, 
beste kideren batek eskua eman beharko dio. Ikasle guztiak 
banku gainean duten zenbakiaren arabera lerrokatutakoan 
bukatuko da erronka. 

Herriko plazara heldu zirenean, herritar guztiak harmailan eserita aurkitu 

zituzten detektibeen zain. Detektibe zaharrak eman zien ongi etorria.  

– Zuetaz arro gaude, detektibeak. Munstroak harrapatu eta izua 

desagerrarazi duzue herrian. Gaur, eskertu eta saritu egin nahi zaituztegu. 

Dominak banatzeko banku gainera igo behar duzue. Lau edo bost banku 

bakoitzean. Nik zenbaki bana banatuko dizuet eta zuek bankutik jaitsi gabe 

eman dizuedan zenbakiaren arabera lerrokatu beharko duzue, zenbakirik 

txikienetik hasita handienera ordenatuz. Horretarako, bat zenbakia nor den 

jakiten hasi beharko duzue. Ostean, besarkatu kidea eta lagun iezaiozue 

hasieran kokatzen. Norbait bankutik erortzen bada, harri bihurtuko da eta 

berriro ere jolasten jarraitzeko kideren batek eskua eman beharko dio. 

Telebista ekitaldia grabatzen ari da eta herritar guztiak begira dituzue; beraz, 

elkarri lagundu! Zein da gure leloa? Zorte on! 

 

 

 

 

 

 

5. jarduera “Diploma-banaketa” Denbora 10 min 

Ikasleak banku gainean daudela, irakasleak 
Munstro-harrapatzaileen diploma bana banatuko die ikasleei. 
Gero, argazkia aterako die. 
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6. jarduera 3. erronka: lurrik ukitu gabe igarotzea Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek 15 metroko tartea zeharkatu 
beharko dute lurrik ukitu gabe, unitatearen lehen saioan egin 
zuten bezala. Horretarako, hiru estera edo zerri erabiliko 
dituzte (ikasle kopuruaren arabera). Ikasleren batek ibilbidean 
zehar lurra ukituz gero, ezingo da mugitu beste kideren batek 
eskua eman arte. Irakasleak erronka hau azken diagnostikoa 
egiteko erabiliko du eta itemak behatu eta idatziz jasoko ditu 
ikaslearen amaierako ebaluazio-orrian. 

Herritarrek taldean nola lan egiten dugun ikusi nahi dute. Elkarri lagunduz 

eta lekua eginez, hiru esteren gainean gure agentziaraino heldu behar duzue 

denok. 

Gogoratu: lurrik ezin duzue ukitu. Ukituz gero, harri bihurtuko zarete eta; 

orduan,  kideren batek ukitu beharko zaituzte berriro mugitu ahal izateko. 

Norbaiti hori gertatzen bazaio, laguntza ematea ezinbestekoa da. 

Guztiok heldu behar duzue agentziara. 

Zerbait galdetu nahi didazue? Zer egin behar duzue? Gogoratzen al duzue 

zein estrategia erabili zenuten erronka hura lortzeko lehenengo egunean? 

Zein da lan egiteko era hoberena, detektibeok elkarri laguntza ematea ala 

elkarri bultza egitea?  

Egun asko igaro ditugu taldean lan eginez eta domina irabazi duzue, oraingo 

honetan benetan erakutsi behar duzue nola ikasi duzuen taldeari laguntzen! 

Ikustarazi guztiei! 

 

7. jarduera “Dantzaldia” Denbora 15 min 

Ikasle guztiak batera. Irakasleak musika alaia jarrita, ikasleek 
dantza librean aritzeko aukera izango dute. Tarte horretan, 
ikasle bakoitzak bere munstroen irudiak hartu eta mozorroak 
erantsiko dizkio barregarri bihurtu arte. 

         

8. jarduera Hausnartzeko tartea Denbora 10 min 

Ikasle guztiak batera. Ikasleek, detektibe-agentzian biribilean 
eserita, hausnarketa egingo dute irakasleak bideratuta. 
Irakasleak jaso dituen emaitzak ezagutaraziko dizkie eta 
gertatu diren hobekuntzez  eta unitatean zehar ikasi dutenari 
buruz hitz egingo dute. 

Irakasleak marrazkiekin, argazkiekin eta autoebaluazio- eta 
koebaluazio-orrietan jasotako informazioarekin txosten bat 
egingo du ikasle bakoitzarentzat unitatearen ebaluaketa gisa.  
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Eranskinak 

1. eranskina: irakaslearen hasierako ebaluazio-orria 

2. eranskina: lorpenen jarraipen-orria 

3. eranskina: autoebaluazio-orria 

4. eranskina: koebaluazio-orria 

5. eranskina: unitatearen ikasleen balioespena 

6. eranskina: irakaslearen amaierako ebaluazio-orria 

7. eranskina: lan-kontratuaren eredua 

8. eranskina: Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloa: Gorputz-Hezkuntzako Programazioa 

9. eranskina: Munstro-harrapatzaileak ipuin motorra  
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IRAKASLEAREN HASIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (1. eranskina) 

Erronkaren xedea da ikasle guztiak batera 15 metroko tartea lurrik zapaldu gabe zeharkatzea. 

Horretarako, bi estera edo zerri erabiliko dituzte (ikasle-kopuruaren arabera). Ikasleren batek 

ibilbidean zehar lurra ukituz gero, ezingo da mugitu kideren batek eskua eman arte. Erronka ikasle 

guztiek espazioa gainditzea lortzen dutenean bukatzen da. 

 

1. ERRONKAREN BEHAKETA 

HASI BAINO LEHEN 

Zenbat estrategia proposatu dituzte? 

 

Adostu dute estrategiarik hasi orduko? 

 

Denek ulertu dute zer egin hasi orduko?  

 

ERRONKA GAUZATZEAN 

Eman diote azalpenik elkarri? 

 

Zenbatek ukitu dute lurra?  

 

Errespetuz aritu dira? 

 

ERRONKAREN AMAIERAN 

Zenbat denbora behar izan dute? 

 

Gainditu dute erronka? 
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LORPENEN JARRAIPEN-ORRIA (2. eranskina) 

 

LMH 2 

EBALUAZIOA 

20_ _- 20_ _ 
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AUTOEBALUAZIO-ORRIA (3. eranskina) 
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IKASLEEN KOEBALUAZIO-ORRIA (4. eranskina) 

 

 

EBALUATUTAKO IKASLEAREN IZENA: 

1 

 

Ideiak eman ditu, 
detektibeen lana 
ondo egiteko. 

bai 

erdizka 

ez 

2 

 

Bere  mugimendua 
egokitu du taldearen 
beharretara, 
detektibeen helburua 
lortzeko. 

bai 

erdizka 

ez 

3 

 

Errespetuz hitz egin 
du eta tratu ona izan 
du detektibe 
guztiekin. 

bai 

erdizka 

ez 

4 

 

Besteen ideiak 
entzun eta kontuan 
hartu  ditu, lana nola 
egin adosteko. 

bai 

erdizka 

ez 
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UNITATEAREN IKASLEEN BALORAZIOA (5. eranskina) 

 

1. Gustatu al zaizu Munstro-harrapatzaileak unitate didaktikoa?  

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahikoa  □ 

c. Ez, gutxi  □ 

d. Ez, ezer ez  □ 

2. Gustatu al zaizkizu erabilitako jolas eta jarduerak? 

a. Bai, asko  □ 

b. Bai, nahikoa  □ 

c. Ez, gutxi  □ 

d. Ezer ez  □ 

3. Zaila iruditu al zaizu lankidetzan aritzea?  

a. Bai, oso zaila  □ 

b. Bai, nahiko zaila  □ 

c. Ez, nahiko erraza  □ 

d. Ez, oso erraza  □ 

4. Irakasleak ondo egin al du lan? Egokiak izan al dira eman dituen azalpenak eta laguntza, 
eta gai izan al da ikasleak motibatzeko? 

a. Bai, oso ongi □ 

b. Bai, ongi □ 

c. Ez, eskas □ 

d. Ez, gaizki □ 

Nola eta zertan hobetu dezake bere lana: 
___________________________________________________________________ 
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IRAKASLEAREN AMAIERAKO EBALUAZIO-ORRIA (6. eranskina) 

Erronkaren xedea da ikasle guztiak batera 15 metroko tartea lurrik zapaldu gabe zeharkatzea. 

Horretarako, bi estera edo zerri erabiliko dituzte (ikasle kopuruaren arabera). Ikasleren batek 

ibilbidean zehar lurra ukituz gero, ezingo da mugitu kideren batek eskua eman arte. Erronka ikasle 

guztiek espazioa gainditzea lortzen dutenean bukatzen da. 

1. ERRONKAREN BEHAKETA 

HASI BAINO LEHEN 

Zenbat estrategia proposatu dituzte? 

 

Estrategiarik adostu dute hasi orduko? 

 

Denek ulertu dute zer egin hasi orduko?  

 

ERRONKA GAUZATZEAN 

Azalpenak eman dizkiete elkarri? 

 

Zenbatek ukitu dute lurra?  

 

Errespetuz aritu dira? 

 

ERRONKAREN AMAIERAN 

Zenbat denbora behar izan dute? 

 

Erronka gainditu dute? 
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DETEKTIBEEN LAN-KONTRATUAREN EREDUA (7. eranskina) 

 

MUNSTRO-HARRAPATZAILEEN  DETEKTIBE-AGENTZIA 

IZENA: ARGAZKIA:  

 

 

 

 

 

 

IZEN SEKRETUA:  

 

BETEBEHARRAK:  

Taldekide guztiekin errespetuz arituko naiz. 

Laguntza emango diot behar duenari. 

SINADURA:  

 

 

MUNSTRO-HARRAPATZAILEEN  DETEKTIBE-AGENTZIA 

IZENA: ARGAZKIA:  

 

 

 

 

 

 

IZEN SEKRETUA:  

 

BETEBEHARRAK:  

Taldekide guztiekin errespetuz arituko naiz. 

Laguntza emango diot behar duenari. 

SINADURA:  
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LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKLOA: GORPUTZ-HEZKUNTZAKO 

PROGRAMAZIOA 

(8. eranskina) 
 

LEHEN HEZKUNTZA   (LEHENENGO ZIKLOA)      

  GORPUTZ-HEZKUNTZA 

PROGRAMAZIOA 

 2. maila 3. maila 

1. unitatea Munstro-harrapatzaileak 
Ipuin motorra 

Erronka motor kooperatiboak 

2. unitatea Jolasak ikastetxe inguruan Mendi-ibilia 

3. unitatea Zirkua Akrosporta eta mimoa 

4. unitatea Taldeko jolasak baloiarekin Saskibaloia 

5. unitatea Gimnastika  Eskolako parkourra  

6. unitatea Lehia-jokoak  Joko tradizionalak eta herri-kirolak 

 

Ekintza motorren DOMINIOAK 

 

1 

Elkarlaneko 

ekintzak 

 

2 

Ziurgabetasun

-inguruneko 

ekintzak 

 

3 

Adierazpen- 

eta 

arte-ekintzak 

 

4 

Elkarlaneko-

aurkakotasuneko 

ekintzak 

 

5 

Bakarkako 

ekintzak 

 

6 

Bat baten 

aurkako 

ekintzak 

 



LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA                                            MUNSTRO HARRAPATZAILEAK 

47 
LEHEN HEZKUNTZA. 2. MAILA 

MUNSTRO-HARRAPATZAILEAK IPUIN MOTORRA (9. eranskina) 

 

 
 
 

MUNSTRO-HARRAPATZAILEAK 
 

ELKARLANEKO EKINTZEN DOMINIOA LANTZEKO IPUIN MOTORRA 
LMH 2 

 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITXASO JAYO GOMEZ DE SEGURA 
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SARRERA 
 
Jolas honetan, munstroei buruzko ipuin bat aurkezten dizuet. Irakasle eta ikasleek 
parte hartzen duten ipuin bat. 
 
Ikasleak dira ipuineko protagonistak. Munstroak harrapatzeko detektibe-agentzia 
batean egingo dute lan: X Agentzia.  Irakaslea agentziako detektibe aditua izango da. 
Berak ipuina irakurri, eta egin behar duten lana argituko die ikasleei. 
 
Ikasleak taldean jolastuko dira; ez da ikasle irabazlerik edo galtzailerik izango; denak 
berdin, talde osoa gertatuko da galtzaile edo irabazle. Helburu bat izango dute: 
munstroak aurkitzea eta harrapatzea. Eta hori denen artean lortu beharko dute. 
 
Ipuineko munstroei beldurra eragitea gustatzen zaie, eta gaiztakeria ugari egiten 
dituzte. Ikasle guztien ekarpena ezinbestekoa izango da munstroei aurre egin eta 
arazoei irtenbide bat aurkitzeko. Ez pentsa munstroak harrapatzea gauza erraza denik!  
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X AGENTZIAKO DETEKTIBEAK  
 

(Ikasleen kontratuak edo taldearen argazkia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ikasleek asmatutako leloa: 
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IPUINAREN 1. ATALA (irakasleak irakurtzeko) 
 
Terribilis herrian gertakari misteriotsuak izaten ziren egunero. Herritarrek ziotenez, 
aspaldi, herrian oso jende arraroa bizi zen: Gabonak neguan ez, udan ospatzen 
zituzten; lorategiak euria egiten zuenean ureztatzen zituzten; gosaltzeko orduan 
afaltzen zuten eta afalorduan gosaldu; autoz beharrean, globoz joaten ziren batetik 
bestera... 
 
Egun batean, biztanle arraro haiek bidaia luze bat egitera joan, eta ez omen ziren 
berriro itzuli; betiko desagertu ziren. Orduz geroztik, herriko etxeetan gauza arraroak 
gertatzen hasi ziren: altzariak lekuz aldatuta aurkitzen zituzten, bizilagunek zarata 
arraroak entzuten zituzten… Detektibe ugari joan izan ziren etxeak miatzera, baina 
misterioa ez zuten argitu. 
 
Behin batean, X Agentziako detektibe ausartak, misterioa argitu nahian, herria 
miatzera joan ziren, eta zera argitu zuten: gertakari misteriotsu haiek guztiak 
munstroek eragiten zituztela. Munstroak gauez esnatu, eta etxeetan gaiztakeriak 
egiten ibiltzen ziren, eta, egunez, bizilagunak esnatzen zirenean, lo hartzen zuten. 
Aztarnei esker, detektibeek bazekiten sei munstro bizi zirela Terribilis herrian, baina… 
harrapatzea zen zailena.  
 
Munstroetako bat Armairuko Munstroa zen. Armairuko Munstroak edozein arropa jaten 
zuen: prakak, kamisetak nahiz galtzontziloak graust-graust murtxikatzen zituen; eta 
postre gisa galtzerdi-parea jaten zuen. Haren hortzek oihal mota guztiak urratzen 
zituzten marru-marru eta tripa-zakura eraman.  
 
“Txirrin!”. Detektibe-agentziako telefonoa zarataka hasi zen. 
 
–X Agentzia, bai esan? –erantzun zuen detektibe zaharrak. Um… munstroak gertu 
dituzula? Tira, lasai, lagun. Konta iezadazu zer gertatzen zaizun. Esnatu zarenean 
armairua zabalik zegoela konturatu zarela? Eta? Munstroek gela hankaz gora jarri eta 
arropa sakabanatuta utzi dutela? Eta zergatik uste duzu munstroak izan direla? 
Hozkatuta daudela arropak?! Adurrez beterik?! Entzun, lagun! Gera zaitez ohean! 
Agentziako detektibeak oraintxe bertan abiatuko dira zure etxera. Bitartean, zu ez 
zaitez mugitu, munstroen listuak pozoia du, eta harri bihurtuko zara lurra ukitzen 
baduzu. Hori da, ondo ulertu duzu agindua: ez ukitu lurrik. Laster izango dira zurekin 
detektibeak. Egon lasai. Laster arte, Antton. 
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1.1. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: ikasle guztiek 15 metroko tartea lurrik zapaldu gabe 
zeharkatzea bi esterilen gainean. 

 
Entzun duzue, detektibeak;  Armairuko Munstroa Anttonen gelan izan dela dirudi. Zuen 
lehenengo lana hau da: lurrik zapaldu gabe denak Anttonen ohera heltzea. Bi alfonbra 
hauek erabiliko dituzue lurrik ez zapaltzeko. Nahiko handiak direnez, denontzako lekua 
izango duzue bakar batean. Elkarri lagunduz eta alfonbra gainean lekua eginez 
Anttonen oheraino heldu behar duzue denok. 
  
Gogoratu: 

• Lurrik ezin duzue ukitu; ukituz gero, harri bihurtuko zarete eta. Orduan,  kideren 
batek ukitu beharko zaituzte berriro mugitu ahal izateko. Norbaiti hori gertatzen 
bazaio, ezinbestekoa da laguntza ematea. 

• Guztiok heldu behar duzue Anttonen ohera estera gainean. 

• Denak Anttonen ohean egotean bukatuko da erronka. 
 
Zerbait galdetu nahi didazue? Zer egin behar duzue (ikasle bati zuzenduz)? Zein da 
lan egiteko era hoberena: detektibeok elkarri laguntza ematea ala elkarri bultza egitea? 
Norbaitek ba al du proposamenik? 
 
Detektibe profesionalak zarete. Kontratatu zaituztet eta Anttonek zuen laguntza behar 
du. Lanera! 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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1.2. erronka. 
 

Erronkaren xedea hauxe da: bikoteka uztai baten barruan sartuta, lurrean 
sakabanatuta dauden oihalak pintzekin jasotzea. 

 
Bigarren lana etxea garbitzea da. Arropa guztiak jaso, eta erre egin behar ditugu, 
munstroen adurrez beteta daudelako. Horretarako, pintza hauek emango dizkizuet. 
Arropek munstroen listua dute eta ezin dituzue ukitu eskuekin; bestela, harri bihurtuko 
zarete. 
 
Etxean zehar ibili ahal izateko, traktore txiki hauen barruan joan behar duzue, bikoteka 
edo hirukoteka. Minik ez hartzeko, aurrera begira joan behar duzue. Adostu zein oihal 
hartu nahi duzuen traktorea horra zuzentzeko. 
 
Gogoratu: 
 

• Taldeka, arropa jaso behar duzue pintzekin eta saski horretan bildu. 

• Arropen artean munstroa ager daiteke. Biribila da. Agertzen bada, ez ukitu. 

• Arropa dena ontzian gordetzen duzuenean, itzuli denok agentziara. 
 
Ba al duzue galderarik? Zer egin behar duzue (ikasle bati zuzenduz)? Nola gidatu 
behar da? Elkarri lagunduz egin lan, adostu nora gidatuko duzuen. Profesionalak gara, 
seriotasunez egin zeuen lana. Gaua baino lehen aurkitu behar dugu munstroa. Lanera! 
 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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1.3. erronka: 
 

Erronkaren xedea hauxe da: taldekide guztien artean paraxuta euskarrietatik helduta 
dutela pilota paraxutaren erdiko zulotik sartzea. 

 
Aurkitu al duzue munstrorik? Primerako lana egiten ari zarete, lagunok. Armairuko 
Munstroa harrapatzea lortzen badugu, egunkarietan ere agertuko gara! Azken txanpa 
gelditzen zaigu; zailena, agian. 
 
Munstroak harrapatzeko, oihal berezi hau erabiliko duzue: paraxuta. Lehenengo, 
paraxuta ondo ireki, denon artean hari ongi eutsiz. Ostean, irakasleak munstroa 
oihalaren gainean jartzen duenean, erdiko zulotik sartzea lortu behar duzue. 
 
Gogoratu: 
 

• Munstroa lo dago eta ez da esnatu behar. Beraz, baxu hitz egin eta poliki egin 
mugimenduak, munstroa paraxutetik eror ez dadin. 

 

• Irakasleak abisatuko dizue munstroa esnatzean. Hori gertatzen bada, erronka 
bukatu egingo da. Galdu egingo duzue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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ARMAIRUKO MUNSTROAREN IRUDIAK 
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 IPUINAREN 2. ATALA (irakasleak irakurtzeko) 
 
Detektibeek Armairuko Munstroa harrapatzea lortu zuten egunetik aurrera, herritarrek 
arrakasta horri buruz hitz egiten zuten etengabe: agentziako detektibeak oso 
profesionalak zirela, detektibeek bazekitela taldean lan egiten, munstroak 
harrapatzeko tresna bereziak zituztela...  
 
Pozik zeuden herritarrak; konfiantza osoa zuten detektibeengan. Munstroekin 
akabatuko zutela uste zuten. 
 
Egunak joan, egunak etorri, detektibeek ez zuten gainerako munstroen berririk izan. 
Terribilis herrian ez zen ezer arrarorik gertatzen. Detektibeek bazekiten, ordea, beste 
bost munstro bizi zirela oraindik herri hartan eta laster izango zutela haien gaiztakerien 
berri. Harrapatu gabe zegoen munstroetako bat Munstro Bromazalea zen. Buru handia 
eta oin txikiak zituen; horregatik traketsa zen mugitzen, baina... oso maltzurra zen. 
Jendea beldurraraztea, ezkutatzea eta adarra jotzea atsegin zituen. 
 
Egun batzuetan ez zen ezer gertatu, eta herritarrek lasai eta bakean igaro zituzten 
gauak eta egunak. Baina laugarren egunean… “Aaaa!!!”, egundoko oihua entzun 
zuten. Norbait oihuka zebilen ikaratuta. Zerk beldurtzen ote zuen? 
 
X Agentziako telefonoa zarataka hasi zen beste behin. Txirrin! Txirrin! 
 
–X Agentzia, bai esan? –hartu zuen telefonoa detektibe zaharrak–.  Egun on, polizia 

jauna. Zer berri duzue? Etxe sorginduan munstroek tranpa beldurgarri bat jarri dutela? 

Pilotaz beteriko ontzi susmagarri bat zintzilik aurkitu dutela bizilagunek? Eta soka bat 

daukala dilindan? Ez dezatela uki! Berehala joango dira bertara detektibeak. 
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2.1. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: bikoteka, hamar metroko ibilbidea egitea 
eski-kooperatiboen gainean. 

 
Lagunok, dirudienez munstroak haserre daude, haietako bat harrapatu duzuelako, eta, 
mendekua hartzeko, tranpa bat jarri du munstroetako batek. Munstro Bromazalearen 
ideia izan dela susmatzen dut. 
 
Autoz joango zarete; bi, auto bakoitzean. Etxera heltzen zaretenean, aparkatu zuen 
autoak eta lagundu kideei. Zuen lehenengo erronka sorgindutako etxeraino autoz 
joatea da. 
 
Zein da gure leloa? (guztiek aho batez) Nola jokatu behar dugu lana ondo egiteko? 
(akzio-arauei erreferentzia eginez) Zorte on, detektibeok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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2.2. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: bikoteka lurrean sakabanatuta dauden pilota guztiak 
kartoi mehe bat erabiliz biltzea. 

 
Zer uste duzue gertatuko dela sokatik tira egitean? Pilotek pozoia dute, eta, ukitzen 
bazaituzte, harri bihurtuko zarete. Horixe nahi du munstroak. Segur aski, Munstro 
Bromazalea bera ere, piloten artean egongo da lo orain. Nik kontu handiarekin sokatik 
tira egin eta ontzia hustuko dut. 
 
Zuek, bikoteka, kartoi meheari ertzetatik eutsi eta pilotak kontu handiarekin jaso behar 
dituzue, guztiak saskian bildu arte. Pilotak biren artean bildu behar dira; beraz, inork 
ezin du kartoi mehea askatu. 
 
Munstro bromazalea aurkitzen baduzue, ez hurbildu harengana; ez jaso. Lo egongo da 
eta, esnatuz gero, ihes egingo du, eta munstroa harrapatzeko aukera galduko dugu. 
 
Gogoratu: 
 

• Bi lagunen artean kartoia ertzetatik hartuta bildu behar dituzue pilotak. 

• Munstroa ez da bildu behar. 

• Pilota ukitu duzuelako harri bihurtzen bazarete, kide batek ukitu arte ezin zarete 
berriro mugitu. 

 
Zein da gure leloa? Zorte on! 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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2.3. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: talde guztiaren artean paraxuta euskarrietatik helduta 
dutela, pilota paraxutaren erdiko zulotik sartzea. 

 
 
Aurkitu al duzue munstrorik? Primerako lana egiten ari zarete, lagunok. Azken lana 
egin behar dugu orain, garrantzitsuena eta zailena aldi berean: Munstro Bromazalea 
harrapatzea. 
 
Munstroa harrapatzeko, paraxuta erabiliko duzue. Ezin da gorputzarekin ukitu 
munstrorik; ez eskuekin, ez oinekin... 
 
Nork azaldu nahi du nola harrapatu? Zer hartu behar duzue kontuan lan hau ondo 
egiteko? 
 
Gogoratu: 
 

• Ezin duzue eskuekin edo oinekin pilota mugitu. Ukituz gero,  harri bihurtuko 
zarete. 

• Munstroa lo dago eta ez da esnatu behar. Beraz, poliki egin mugimenduak eta 
baxu hitz egin. 

• Munstroa esnatzen bada, erronka bukatuko da. Munstroa harrapatzeko aukera 
galduko duzue. 

 
Nik emango dizuet abisua munstroa esnatzen baldin bada. Ez ahaztu: poliki eta isilik 
egin lan. Zein da gure leloa? Zorte on! 
 
 

 
 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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. 

 

2.4. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: bikoteka, hamar metroko ibilbidea egitea 
eski-kooperatiboen gainean. 

 
 
Primerako lana egiten ari zarete. Autoz itzuliko zarete detektibe-agentziara; bi, auto 
bakoitzeko. 
 
Agentziara heltzen zaretenean, aparkatu zuen autoak eta lagundu kideei. Han 
elkartuko gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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MUNSTRO BROMAZALEAREN IRUDIAK 
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3. IPUIN ATALA (irakasleak irakurtzeko) 
 
Gero eta lasaiago bizi ziren herritarrak detektibeek egindako lanari esker. Lau munstro 
besterik ez ziren bizi orain herrian, baina gauez, munstroak esnatzen zirenean… 
beldurra barruraino sartzen zitzaien bizilagunei. Detektibeek bazekiten munstrorik 
beldurgarrienak aske zeudela. 
 
Munstroetako bat iluntasunean bizi zen; detektibeek behin baino gehiagotan aurkitu 
zituzten haren aztarnak, baina ez zuten harrapatzerik lortu. Herritarrek beldur zioten 
munstro horri, iluntasunean izugarri hazi eta sekulakoa bihurtzen zelako. 
 
Detektibe-agentziako telefonoa zarataka hasi zen beste behin. Txirrin!Txirrin! 
 
–X Agentzia, bai esan? –erantzun zuen detektibe zaharrak serio-serio–.  Egunon, 
zertan lagun zaitzaket? Sorgindutako etxean bart orro beldurgarriak entzun dituzuela? 
Munstro ilun erraldoi bat ikusi duzuela? Umm… itxura guztiaren arabera, Iluntasuneko 
Munstroa dela dirudi. Benetan beldurgarria da, bai; ulertzen dut zuen ikara. Eskerrik 
asko abisua emateagatik, lagun; laster abiatuko dira detektibeak horra. 
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3.1. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: laukoteka, detektibeen kartoizko “furgonetak” sortzea. 

 
Lagunok, dirudienez iluntasunean bizi den munstroa harrapatzea dagokizue gaur. Ez 
da lan erraza izango. Lehenik eta behin, sorgindutako etxera joateko furgonetak sortu 
behar dituzue: detektibeen ikurra, argiak, ateak... Lanera! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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3.2. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: lau laguneko taldeetan ikasleek asmatutako ibilbideak 
egitea kartoizko kutxen barruan sartuta (furgonetak). 

 
Prest dituzue furgonetak? Itxura ona dute; bizkorrak dirudite.  
 
Orain, sorgindutako etxera abiatuko zarete. Talde bakoitzak bere bidea aurkitu behar 
du. Ibilbide luzeak, laburrak, zuzenak, bihurgunetsuak, aldapatsuak... Nahi duzuen 
bidea hartu, baina hamar minutuan egon behar duzue sorgindutako etxean. Nik 
jakinaraziko dizuet minutuka  igaro den denbora.  Istripurik izanez gero, lagundu 
elkarri. 
 
Zein da gure leloa? Zorte on! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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3.3. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: bikoteka eskutik helduta eta begiak maskarez ondo 
estalita, munstroaren orroak entzuten dituzten tokiraino abiatzea ikasle guztiak. 

 
Azkenean, heldu zarete sorgindutako etxera. Barruan erabateko iluntasuna dago. 
Munstroa etxean dago eta zuek aurkitu behar duzue. Begiak estalita, bikotekidearekin 
eskutik helduta munstroaren orroak entzuten dituzuen lekura abiatu behar duzue. 
Bidean oztopoak aurkituko dituzuenez, ibili poliki eta luzatu besoak, minik ez hartzeko. 
Beldurra eta oihu egiteko gogoa izan dezakezue, baina zarata egiten baduzue, 
munstroak alde egingo du eta harrapatzeko aukera galduko duzue. Hori da, hain 
zuzen ere, berak nahi duena, eta orro egingo du behin eta berriro zuek izutzeko. 
Kontrolatu zuen beldurra: ez egin oihurik.  
 
Bikote guztiak munstroaren ondoan egotean bukatuko da erronka. Beraz, ez ahaztu: 
poliki eta isilik egin lan. Zein da gure leloa? Zorte on! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 

 



LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA                                            MUNSTRO HARRAPATZAILEAK 

65 
LEHEN HEZKUNTZA. 2. MAILA 

. 

 

3.4. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: talde guztiaren artean, paraxuta euskarrietatik helduta 
dutela, pilota paraxutaren erdiko zulotik sartzea. 

 
 
Aurkitu al duzue Iluntasuneko Munstroa? Primerako lana egiten ari zarete, lagunok. 
Oraingoan lortuko duzue harrapatzea! Horretarako, paraxuta erabiliko duzue. 
Munstroa lo dago, eta ez da esnatu behar. Beraz, egin leun-leun mugimenduak eta 
baxu hitz egin. Munstroa esnatzen bada, ihes egingo du eta harrapatzeko aukera 
galduko duzue.  
 
Nik emango dizuet abisua munstroa esnatzen baldin bada. Ez ahaztu, poliki eta isilik 
egin lan. Zein da gure leloa? Zorte on! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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ILUNTASUNEKO MUNSTROAREN IRUDIAK 
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IPUINAREN 4. ATALA (irakasleak irakurtzeko) 
 

Detektibeak, egunero egin ohi zuten bezala, biribilean eseri ziren elkarri begira. Lasai 
zeuden, kontzentratuta, adi-adi entzuten zuten detektibe adituak esaten ziena. 
Detektibe txikiek talde bat zirela sentitzen zuten: batzuk ideiak ematen trebeak ziren, 
beste batzuek gauzak gaizki zihoazenean animoak ematen zituzten, beste batzuk beti 
zeuden laguntzeko prest; hala, denen artean talde bikaina eratzen zuten.  
 
Detektibe adituak errespetuari buruz hitz egiten zien sarritan. Taldearen bihotza 
errespetua zela esaten zien, eta errespeturik gabe, bihotza gelditu eta taldea hil egiten 
zela zioen. 
 
Bat batean, telefono gorria deiadarka hasi zen berriro. Detektibe adituak erantzun zuen 
deia: 
 
–Detektibeen Agentzia, bai esan? Ein? Etxeko bainuontzian munstro bat dagoela 
igerian? Baina nola liteke hori? 
 
Telefonoaren beste aldean, gizon bat arnasestuka entzuten zen; urduri zegoen. 
 
–Bat-batean, dutxan nengoela, ura gelditu egin da –hasi zen kontatzen–, zarata bat 
entzun dut txorrotaren barruan eta gero… gero, egundoko orroa entzun dut! Esponja 
ere lurrera erori zait ikararen ikaraz, baina ez nekien zarata hura nondik zetorren. 
Arnasari eutsi diot, eta geldi-geldi geratu naiz, baina ez zen ezer gertatzen. Irudimen 
hutsa izan delakoan, nire onera itzuli eta esponja jaso dut, eta orduan…orduan ikusi 
dut! Hasiera batean arrain bat zela iruditu zait, baina laster ohartu naiz arraina baino, 
munstro bat zela! Munstroa! 
 
–Zaude lasai! Ez zaitez sartu berriro bainugelara –lasaitu zuen detektibe adituak–. 
Laster abiatuko dira detektibeak. Eskerrik asko abisua emateagatik, lagun. 
 

Entzun al duzue? Hau da zuen aukera! Uretako Munstroa azaldu da. Aukera 

paregabea da laugarren munstroa harrapatzeko! 
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4.1. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: bikoteka zaldun eta zaldi gisa desplazatzea. 

 
Zaldi gainean abiatuko zarete bikoteka sorgindutako etxera. Bata zaldi gisa arituko da, 

eta bestea zaldun gisa. Zaldia aurrean kokatuko da, soka gerrian duela, eta bere 

atzean dagoen zaldunak soka muturrei eutsiko die. Zaldiek nahi duzuen ibilbidea 

aukeratuko duzue, eta zaldunak, sokak askatu gabe, zaldiaren abiadura moteldu, 

azkartu edo gelditzeaz arduratuko dira. Txistua entzutean, egitekoa aldatu egingo 

duzue eta zaldia zaldun bihurtuko da. Hamar minutu barru guztiok sorgindutako etxean 

egon behar duzue. Horretarako, erlojuari begiratu beharko diozue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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4.2. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: taldekide guztien artean, ura ontzi batetik bestera 
eramatea edalontzi batekin. 

 

Uretan bizi den munstroa ura bezain iheskorra da. Arrainen gisa egiten du igerian, 
baina urik gabe ezin da ondo mugitu. Orain bainuontzian dabil igerian!  Aukera 
aprobetxatu behar duzue! 
 
Hasteko, bainuontziko ura jaso behar duzue, horrela urik gabe kosta egingo zaio ihes 
egitea Uretako Munstroari. Ura ontzi batetik bestera eraman behar duzue. Nola? Kate 
bat eginez! Bi ontzien artean ilaran kokatuko zarete. Beteta dagoen ontzitik, ura hutsik 
dagoen ontzira eraman behar duzue, ur edalontzia elkarri pasatuz. Edalontzi bakarra 
izango duzuenez, azkenak, ura hustu ostean, ilararen hasieran kokatu behar du. Ur 
guztia ontzi batetik bestera eramandakoan bukatuko da erronka.  

Zein da gure leloa? Zorte on! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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4.3. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: taldekide guztien artean ilara bat osatuta, pilota tutuetatik 
igaroz saskiratzea. 

 

Gaur, Uretako Munstroa harrapatzeko tutuak erabiliko dituzue. Ilaran jarrita, munstroa 

tutu batetik bestera pasatu beharko duzue saskian sartu arte. Munstroa lurrera 

erortzen bada, berriro hasierako tutuan kokatuko dut nik, eta leloa gogora ekarriko 

dugu.  

Egin lan poliki eta lasai. Zein da gure leloa? Zorte on! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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4.4. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: bikoteka, batak irakurritakoa besteari bizkarrean idaztea. 

 
 
Bikoteka, munstroen izenak asmatu behar dituzue. Horretarako, bikote bakoitzeko 

batek txartel hauetan idatzita dagoena irakurri, eta irakurritakoa kideari bizkarrean 

idatzi behar dio, hizkiz hizki. Bigarrenak bizkarrean sentitzen dituen hizkiak paperean 

idatziko ditu, hitza asmatu arte. Bikote guztien artean papertxo guztiak asmatzean 

amaituko da erronka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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IKASLEEK ASMATUTAKO MUNSTROEN IZENAK 
 
 
 
 
 
 

ARMAIRUKO MUNSTROA:  
 
 

……………………………………………………….. 
 
 
 
 

MUNSTRO BROMAZALEA: 
 
 

……………………………………………………….. 
 
 
 
 

ILUNTASUNEKO MUNSTROA: 
 
 

……………………………………………………….. 
 
 
 
 

URETAKO MUNSTROA:  
 

 
……………………………………………………….. 
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URETAKO MUNSTROAREN IRUDIAK 
 
 
 
 
 
 

 

 



LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA                                            MUNSTRO HARRAPATZAILEAK 

74 
LEHEN HEZKUNTZA. 2. MAILA 

 

IPUINAREN 5. ATALA (irakasleak irakurtzeko) 
 
Udazkeneko egun euritsu hartan, detektibeak kezkati zebiltzan, Terribilis herrian bi 
munstrok aske jarraitzen zutelako. Amesgaiztoen Munstroa eta Isiltasuneko Munstroa 
ziren. Bi munstro horiek beti batera zebiltzan asmo txarrez urku-murkuka. Detektibeek, 
laster harrapatuko zituzten itxaropena zuten arren, ez zuten aurkitzen haien 
gordelekua. 
 
Goiz goibel hartan zortzi urteko haur batek negarrez deitu zuen X Agentziara; ikaratuta 
zegoen, ia-ia hitz egin ezinik. Hapa-hapa, arnasestuka, gauero amesgaiztoak izaten 
zituela kontatu zien telefonoz detektibeei.  
 
–Amesgaiztoen Munstroa harrapatzea lan nekeza da, txiki –esan zion detektibe 
adituak–. Inork ez daki non gordetzen den. Isiltasuneko Munstroaren laguna da, eta 
isil-isilik egoten dira biak ezkutuan, inork ikusi edo non dauden jakin gabe.  
 
–Nik amesgaiztoak izaten ditut gauero-gauero. Ziur naiz nire gelan bizi direla! –
erantzun zion haurrak–. Begiak ixten ditudan bakoitzean, munstro nazkagarri horiek 
azaltzen dira eta belarrira istorio beldurgarriak kontatzen dizkidate. Ikaratu egiten 
naute gauero beren amesgaiztoekin. Bart ohera sartu, eta argia itzali dudanean, 
karraska hots bat entzun dut. Eta bat-batean, gortinaren atzealdean zerbait sumatu 
dut. Astiro-astiro ohetik altxatu, eta, belaunak dardarka, hanka puntetan hurbildu naiz 
gortinara. Ilunpean, gortinaren atzean zerbait zegoen niri begira! Bertan hilko nintzela 
sentitu dut! “Munstroak!!!”, oihu egin dut. Eta sakonetik zetorren ahotsez erantzun 
didate: “Bai, jauna, munstroak gara! Ji, ji, ji!” Ama, nire oihuak entzutean, gelara etorri 
da ziztu bizian, baina argia piztu duenean, desagertu egin dira! Ez dut horrela jarraitu 
nahi. Zuen laguntza behar dut, mesedez –esan zion erdi negarrez haurrak. 
 
–Ongi da, lagun. Zure gela miatzera joango dira detektibeak. Ea aurkitzen dituzten 
munstroak. Ados? 
 
–Bai! Eskerrik asko! –erantzun zuen haurrak, pozik, telefonoaren beste aldetik. 
 
–Orain joan zaitez lasai eskolara. 
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5.1. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: burrun-barranban zarata sortzea denen artean. 

 
Ene lagunak! A zer nolako ardura dugun gure gain! Nola lagunduko diogu umeari? Ez 
dakigu non demontre ezkutatzen diren bi munstro alproja horiek! Isiltasuneko Munstroa 
eta Amesgaiztoen Munstroa ezkutatzen apartak dira. Isil-isilik egoten dira, eta ez dute 
inolako arrastorik uzten. Daukagun pista bakarra zera da, musika gorroto dutela. Ba al 
duzue ideiarik?  
 
Hori da! Musika jarriko dugu munstroak orroka hasi arte. Horrela non dauden 
asmatuko duzue! Bai jauna! Dantza eta jauzi egingo duzue bi alproja horiek 
izorratzeko! 
 
Musikaren erritmora dantzan ari zareten bitartean, bat, bi eta hiru zenbakiak esango 
dizkizuet. Bat entzutean, oin eta eskuekin ahalik eta zarata handiena sortzen saiatuko 
zarete. Txalo zaparrada amaigabea sortu behar duzue. Bi entzutean, zuen detektibe 
izenak oihukatuz jauzi indartsu bat egin beharko duzue niri begira. Nik kamerarekin 
argazkia aterako dizuedanez, jauzi egitea dagokizuen bakoitzean, era berri bat 
asmatu; ados? Azkenik, hiru entzutean, denak biribilean jarri, eta olatu erraldoi bat 
egin beharko duzue X gure agentziaren izena oihukatzen duzuen bitartean. 
 
Zein da gure leloa? Lanera! 
 
 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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5.2. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: bikoteka dantza egitea gelditu gabe, elkarren 
mugimenduak imitatuz. 

 
Entzun duzue, detektibeok;  Amesgaiztoen Munstroa eta Isiltasuneko Munstroa 

haurraren gelan egon daitezke. Munstroek musika gorroto dutela? Egin ezazue bada 

dantza lehertu arte! Bikoteka, batek besteak egiten duena errepikatuko duzue. Nahi 

duzuen eran egin daiteke dantza, ez du axola nola egiten duzuen dantza, axola duen 

bakarra, gelditu gabe dantza egitea da! Festa izugarri honen bidez munstroak 

beldurtuko ditugu.  

Detektibe profesionalak zarete eta haurrak zuen laguntza behar du. Dantzara! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 

 



LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA                                            MUNSTRO HARRAPATZAILEAK 

77 
LEHEN HEZKUNTZA. 2. MAILA 

 

 

5.3. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: ikasle guztiak, uztai inguruan biraka daudela, uztaietan 
sartzea musika gelditzean. 

 
Ongi ari zarete lagunok! Horrela jarraituz gero, munstroak laster menderatuko dituzue. 
Dantza egiteko gai zaretela erakutsi diezue munstroei, festa gustuko duzuela 
ikustarazi diezue. Orain, taldean aritzeko gai zaretela agertu behar diezue. Munstroek 
talde sendo bat zaretela antzematen badute, ez dira zuei aurre egiten ausartuko. 
 
Horretarako, uztaien inguruan biribilean arituko zarete musika entzuten duzuenean. 
Musika gelditzean, ostera, denak uztai barruetan sartu beharko duzue. Bakoitzarentzat 
uztai bana ez dagoenean, lekua egin behar diozue elkarri uztaietan. Ez dadila inor 
kanpoan gelditu! Zein da gure leloa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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5.4. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: taldekide guztien artean, kalejira edo biribilketa oso bat 
dantzatzea, eskurik askatu gabe. 

 
Munstroak berduraraztea lortu duzue! Primerako lana egiten ari zarete, lagunok. 
Amesgaiztoen Munstroa eta Isiltasuneko Munstroa harrapatzea lortzen baduzue, 
egunkarietan ere agertuko zarete, sei munstroak harrapatzea lortu duzuelako! 
 
Munstroak harrapatzeko kate berezi bat egingo dugu: detektibeen katea. Guztiak 
eskutik helduta kalejiran dantzan arituko zarete abestia hasten denetik amaitzen den 
arte. Katea apurtu gabe mantentzea lortzen baduzue, munstroak beldurrik gabe 
harrapatu ahal izango dituzue. Irabazi egingo duzue! 
 
Gogoratu: 
 

• Munstroak beldurtuta daude, musika maite dugulako eta talde sendo bat 
garelako. Beraz, dantza egin baina poliki eskurik ez askatzeko. 
 

• Abesti guztian zehar guztiak elkarri eskutik helduta bazaudete, irabazi 
egingo duzue! 

 
Zein da gure leloa? Dantzara! 

 
 
 
 
 

 
 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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AMESGAIZTOEN MUNSTROAREN IRUDIAK 
 

Ikasleek asmatutako izena:……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 

 



LEHENENGO UNITATE DIDAKTIKOA                                            MUNSTRO HARRAPATZAILEAK 

80 
LEHEN HEZKUNTZA. 2. MAILA 

 

ISILTASUNEKO MUNSTROAREN IRUDIAK 
 

Ikasleek asmatutako izena:……………………………………………………………… 
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6. IPUIN ATALA (irakasleak irakurtzeko) 
 

Detektibeak biribilean eseri ziren X Agentzian, lasai, elkarri begira. Poza sentitzen 
zuten, sentimendu atsegina zen eta irribarretsu zeuden. Taldekide guztien artean sei 
munstroak harrapatzea lortu zuten. Harro zeuden egindako lanaz. Detektibe aditua ere 
haiekin eserita zegoen biribilean. Begiradan sumatzen zitzaion zeinen harro zegoen 
kontratatu zituen detektibeez. Egunkarietan, irratietan eta telebistan agertu zen berria. 
Munstro guztiak harrapatu zituztenaren albiste pozgarria ahoz aho zebilen, bolo-bolo. 
Herritarrak pozez gainezka zeuden eta sekulako festa zoragarria antolatu zuten 
detektibeei eskerrak emateko.  
 
–Zergatik ez ditugu munstroak gurekin eramaten festara? –proposatu zuen 
detektibeetako batek.  
 
–Ezin dugu horrelakorik egin! A ze burutazioa! Denak dira munstroen beldur! Ikara, 
izua, laborria eta latzikara eragiten dute! –erantzun zion detektibe adituak asaldaturik–. 
Beldurgarriak dira eta festa-giroa izorratuko dute gurekin eramaten baditugu! 
 
–Hala da, bai –esan zuen detektibeak–. Baina, ideia bat izan dut, zergatik ez ditugu 
munstroak mozorrotzen, beldurgarriak izan beharrean, barregarriak izan daitezen? 
 
Esan eta egin! Ideia ona iruditu zitzaien detektibe guztiei eta munstroei mozorroak 
janzten hasi ziren. Pailazoen koloretako ileordeak, betaurreko handiak, kapelak, 
biboteak, sudur gorriak, gona eta takoidun zapatak… denetarikoak jantzi zizkieten! 
Poliki-poliki, munstroen itxura beldurgarri hura barregarri bihurtu zen.  
 
Ja, ja, jai! Barre-algaraka hasi ziren denak; hasieran, detektibeak bakarrik, baina laster 

munstroak ere barre-zantzoka hasi ziren elkarri begiratzean! Ze barregarriak ziren 

orain! Hainbeste barre eginda, munstroei aurpegiko keinu serio eta begitarte ilun hura 

aldatu zitzaien. Munstroek, behingoz, izua beharrean barrea eragiten zuten. 
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6.1. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: bizpalau laguneko taldetan, eski-kooperatiboen gainean, 
kartoizko furgonetak erabiliz edo zaldi eta zaldun gisa, desplazatzea. 

 
 
Lagunok, gaur alkatearen izenean gonbidapen bat iritsi da agentziara eta zera dio: 
 
 “Detektibe agurgarriak, egin duzuen lanarengatik eskerrak eman nahi dizkizuegu 
herritarrok. Arratsaldeko bostetan, herriko plazan egingo den festara gonbidatzen 
zaituztegu.”  
 
Dirudienez herritarrak zuen zain daude. Gaur, zuek aukeratuko duzue zein garraiobide 
erabili plazara abiatzeko eta norekin joango zareten, bikoteka, hirukoteka ala 
laukoteka. Furgonetaz, eskiz edo zaldiz joatea erabaki behar duzue lehenik, 
taldekideen artean. Behin adostutakoan, hasi martxan. Talde bakoitzak bere bidea 
aurkitu behar du. Ibilbide luzeak, laburrak, zuzenak, bihurgunetsuak, aldapatsuak... 
nahi duzuen bidea hartu, baina hamar minutuan sorgindutako etxean egon behar 
duzue. Nik jakinaraziko dizuet igaro den denbora.  Istripurik izanez gero, lagundu 
elkarri. 
 
Zein da gure leloa? Zoazte, detektibeak! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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6.2. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: talde osoa, banku gainean, zenbakien arabera 
lerrokatzea lurrik ukitu gabe. 

 

Herriko plazara heldu zirenean, herritar guztiak harmailan eserita aurkitu zituzten, 
detektibeen zain. Detektibe adituak eman zien ongi etorria.  
 
– Zuetaz harro gaude, detektibeok. Munstroak harrapatu eta izua desagerrarazi duzue 
herrian. Gaur, eskertu eta saritu egin nahi zaituztegu. Dominak banatzeko banku 
gainera igo behar duzue. Lau edo bost banku bakoitzean. Nik zenbaki bana banatuko 
dizuet eta zuek bankutik jaitsi gabe eman dizuedan zenbakiaren arabera lerrokatu 
beharko duzue, zenbakirik txikienetik hasita handienera ordenatuz. Horretarako 1 
zenbakia nor den jakiten hasi beharko duzue. Ostean, besarkatu kidea eta lagun 
iezaiozue hasieran kokatzen. Norbait bankutik erortzen bada, harri bihurtuko da eta 
berriro ere jolasten jarraitzeko kideren batek eskua eman beharko dio. 
 
Telebista ekitaldia grabatzen ari da eta herritar guztiak begira dituzue; beraz, elkarri 
lagundu! Zein da gure leloa? Zorte on! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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6.3. erronka 
 

Erronkaren xedea hauxe da: ikasle guztiak batera, 15 metroko tartea lurrik zapaldu 
gabe zeharkatzea bi esterilen gainean. 

 
Herritarrek taldean nola lan egiten dugun ikusi nahi dute. Elkarri lagunduz eta lekua 
eginez, estera edo zerri gainean gure agentziaraino heldu behar duzue denok. 
 
Gogoratu: 

 

• Lurrik ezin duzue ukitu. Ukituz gero, harri bihurtuko zarete eta; orduan,  
kideren batek ukitu beharko zaituzte berriro mugitu ahal izateko. Norbaiti 
hori gertatzen bazaio, laguntza ematea ezinbestekoa da. 
 

• Guztiok heldu behar duzue agentziara. 
 
Zerbait galdetu nahi didazue? Zer egin behar duzue? Gogoratzen al duzue zein 
estrategia erabili zenuten erronka hura lortzeko lehenengo egunean? Zein da lan 
egiteko era hoberena, detektibeok elkarri laguntza ematea ala elkarri bultza egitea?  
 
Egun asko igaro ditugu taldean lan eginez, eta domina irabazi duzue, orain benetan 
erakutsi behar duzue nola ikasi duzuen taldeari laguntzen! Ikustarazi guztiei! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Detektibeen argazkiak erronka gauzatzen) 
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AZKEN FESTAKO ARGAZKIAK 
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HAUSNARKETA TARTEETAN  

“ZER IKASI DUZUE?” 
 GALDETZEAN IKASLEEK ERANTZUNDAKOA: 
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