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Lan hau eskaini nahi diet: 

 

Ikasleei, haiengandik egunero ikasten dudalako. 



 



Adierazpena eta Komunikazioa 
 

LANBIDE EKIMENA      
5

 

SSAARRRREERRAA  
 

Ikasmateriala egiten hasteko, lehenengo ideia lanean erabiltzen nuen materiala txukun jartzea zen. 

Lehenengo proiektua edo nahia hitz gabeko mintzairak garatzea izan zen: adierazpen plastikoa, gorputz-

adierazpena eta musika-adierazpena, hain zuzen ere. Lengoaia logiko-matematikoa eta hitzezko 

mintzairak hurrengo baterako utziko nituen, argi baineukan modulu osoa garatzea ezinezkoa egingo 

zitzaidala.  

 

Lanean hasi bezain laster konturatu nintzen hitz gabeko mintzairak lantzeko ere denbora gehiago 

behar nuela, eta hurrengo baterako utzi beharko nituela. Beraz, moduluko gai bati heldu behar nion, eta 

adierazpen plastikoa garatzeko erabakia hartu nuen. Alde batetik, jarduera asko gelan landuta nituelako 

eta txukun jartzea merezi zutelako, eta bestetik, gaia gustukoa nuelako. 

 

Kezkatzen nauen gaia da sormena. Nola susta dezakegu hezkuntzan? Argi dagoena zera da: 

hezkuntzan sormena sustatu nahi badugu eta haur sortzaileak sortu nahi baditugu, hezitzaileak hezi 

behar ditugula aurretik; sormenaren beharra sentitu behar dute hezitzaileek. Horretarako, barruan duten 

jeinua ateratzeko aukerak eskaini behar dizkiegu. 

 

Sormena inteligentzia emozionalarekin lotuta dago. Inteligentzia emozionala hezi egin behar da, eta 

sortzaile izateko aukerak eskaintzen bazaizkigu, gure emozio eta sentimenduak kanporatzeko aukerak 

planteatzen ari zaizkigu, eta horrek emozionalki heltzen laguntzen digu. 

 

Artea pentsamenduen eta sentimenduen adierazpidea da. Zentzumenen bitartez ikasi egiten dugu. 

Errealitatearen kontzientzia hartzen laguntzen digu. Sormena eta artea oso lotuta daude ongizatearekin. 

 

Ikasmaterial honen erabilera-metodologia praktikoa da, hau da, aktiboa eta parte-hartzailea, ikasleek 

baliabideak eduki ditzaten testuinguru errealetan daudenean. Prozesuan oinarritutakoa, eta ez produk-

tuan, alegia; eginez ikasten baita. Izan ere, egiten ikastea da helburua. Landuko ditugun jarduera asko, 

gure ikasleek teknikak ikasteko ez ezik, sentipen eta sentimenduak kanporatzeko ere badira. Hezitzaileek 

prozesua bera bizi behar dute, horren garrantziaz jabetzeko. Gero, beren esparruan era globalagoan 

landuko dituzte hainbat jarduera eta teknika. 

 

Ondoren azaltzen den mapa kontzeptualean, adierazpenaren eta komunikazioaren barruan daude 

mintzairak: hitzezko mintzairak eta hitz gabekoak. Letra lodiz ageri da lan honetan garatuko dudana. 
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11  AADDIIEERRAAZZPPEENNAA  EETTAA  KKOOMMUUNNIIKKAAZZIIOOAA  
 

1.1 Sarrera 
 

Komunikatzen garenean, adierazi egiten dugu; eta adierazten dugunean, komunikatu egiten dugu. 

 

Adierazpena eta komunikazioa beren osotasunean ulertu behar ditugu, eta ez bereizita. 

 

Adierazpenaren bitartez haurrak, bere nia kanporatu ez ezik, aberastu ere egingo du. 

 

Hezkuntzan, adierazpena eta komunikazioa era globalean landuko ditugu, haurrak berez bizitzen 

dituen bezala. 

 

Beraz, hainbat lengoaia sustatu beharko ditugu: hitz gabeko mintzairak, alde batetik, eta hitzezkoak, 

bestetik. Lehenengoen artean, gorputz-lengoaia, plastika-lengoaia, musika-lengoaia eta lengoaia logiko-

matematikoa bilduko ditugu. Bigarren artean, berriz, ahozko eta idatzizko lengoaiak eta literatura landuko 

ditugu, betiere osotasunean hartuta. 

 

Haurrari baliabideak eman beharko dizkiogu modu atsegin eta naturalean gara eta espresa dadin; 

alegia, hainbat lengoaia erabiliko ditu komunikatzeko. Adierazpena ez dugu planteatuko haurrak lortu 

behar duen ezagutza moduan, komunikazio- eta harreman-tresna bezala baizik, adierazpenaren bitartez 

garatuko baita haurra. 

 

 

1.2 Komunikazioa  
 

Komunikazioa gizakiaren berezko beharra da. Espresatzeko beharra komunikatzeko beharra-

rekin bat datorrela esan dezakegu; jaio eta berehala, haurra adierazteko gai da, eta helduekin komu-

nikatzen da. 

 

Hasiera batean, haurrak behar fisiologikoak asetzeko beharra duela adierazten du, eta helduak 

interpretatu egin behar izaten ditu adierazpen horiek: negarrez ari bada, gose izan daiteke, kaka edo 

pixa egina egon daiteke, mina eduki dezake, beroak edo hotzak egon daiteke... 

 

Beraz, haurraren eta helduaren arteko lehenengo komunikazio-sistema haurraren beharretan oina-

rritua dagoela esan daiteke.  
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1.3 Adierazpena  
 
Hasiera batean haurrak erabiltzen duen lehenengo espresiobidea bere gorputza da; keinuen eta 

mimikaren bitartez komunikatzen da eta, ahozko mintzaira garatzen doan neurrian keinu horiek gutxitzen 

joango badira ere, hasieran elkarrekin doaz. 

 

Keinuek garrantzi handia dute. Lehenengo keinua irribarrea da, eta helduak ere irribarre batekin 

erantzuten dio haurrari. Horra hor, beraz, lehenengo komunikazio-urratsak. 

 

Ahozko hizkuntza pixkanaka joaten da garatzen, eta horrekin batera beste espresiobideak ere bai, 

umearen barne-mundua proiektatzeko beharra aseko dutenak batik bat. 

 

Lehenengo urteetan, haurrak hainbat espresiobide erabiltzen ditu aditzera emateko: abestean keinuak 

egiten ditu, marraztean hitzekin azaltzen du... Askotan, aldi berean espresiobide bat baino gehiago 

erabiltzen ditu. Horrela, egiten ari dena indartzen du, eta bere nia kanporatzea errazagoa egiten zaio. 

 

 

1. jarduera (murala) 
 

 Materiala: paper handia, koloretako margoak edo errotulagailuak, argazkiak. 

 Garapena: talde txikitan egingo dugu lan. Hainbat adierazpen mota dituen murala egingo 

dugu: barrea, negarra, harridura, haserrea... 

 Gure txikitako argazkiak biltzea interesgarria litzateke, gure garapena ikusteko, alde batetik, 

eta oroimenak landu eta taldekideekin komunikazioa sustatzeko, bestetik.  

 Murala libreki egingo dugu. 

 

 

1.4 Prozesua  
 
Prozesua bizitza bera dela esan daiteke. Edozein jarduera egiten ari garen bitartean, sentimenduak, 

emozioak, iritziak, harremanak… sortzen dira. Hori da benetan garrantzia duena; eta hortxe dago 

irakaskuntza-ikaskuntza prozesua bera. 

 

Adierazpena artearekin lotuta dago. Baina haur-hezkuntzan, esan bezala, helburua ez da artistak 

sortzea, barne-garapena sustatuko duen prozesua ahalbidetzea baizik.  
 

Garrantzitsua ez da produktua, prozesua bera baizik. Produkzioa edo ekoizpena prozesu horren 

bukaeratzat ulertu behar dugu, eta ez azken helburutzat.  
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Prozesu horretan giroak ezinbesteko garrantzia du, eta hezitzailearen jarrera ezinbestekoa da. 

 

Giroak, aberatsa eta estimuluz jositakoa bada, komunikazioa erraztu eta sustatzen du. Giroa 

diogunean, ingurune afektibo eta fisikoaz ari gara; hau da, ingurune horretan parte hartzen duten 

pertsonak, alde batetik, eta espazioa bera, bestetik. 

 

Giroak haurra estimulatu behar du, eta munduarekin harremanetan jartzeko jakin-mina pitzarazi. 

Sormena, harmonia eta oreka bultzatuko dituen hezkuntza-espazio estimulatzailea diseinatu behar da, 

pertzepzio aktiboa bultzatuko duen giroa sortzeko. 
 

Afektu-giroak harkorra behar du izan haurrarekin. Haurraren adierazpenek erantzuna jaso behar 

dute, hartu-emaneko komunikazioa izan dadin. Hartu-emanek ez dute hitzezkoak bakarrik izan behar, 

fisikoak ere izan behar dute: keinuak, laztanak... 

 

Sentimenduen eta emozioen mundua ez da beti hitzez adierazten. Haurrak, hitz gabeko mintzairaren 

bitartez emozioak eta sentimenduak kanporatzen ditu, harremanak sortzeaz gainera. 

 

Esan bezala, prozesu horretan guztian hezitzailearen jarrera garrantzitsua eta ezinbestekoa da. 

Hezitzailearen jarrerak irekia eta malgua izan behar du; haurraren beharretara egokitua, hau da, haurrari 

jakin-mina eta aurkikuntza eskainiko dizkiona. Giro goxoa sortu behar du haurrarekin eta ingurunearekin. 

 

Azken batean, hezitzailearen jarrera berariazko prestakuntza baino garrantzitsuagoa da. 

 

 

2. jarduera (lankidetza-marrazkia) 
 

 Materiala: papera, margoak eta musika, aukeran. 

 Garapena: bikoteka jarriko gara. Bakoitzak margo bakar bat hartu behar du, ohikoa ez den 

eskuarekin. Bien artean marrazki bat egin beharko dute, baina elkarrekin hitzik egin gabe. 

Orri osoan margotu daiteke edo zati batean. Bien artean elkar ulertu behar dute. 

 Amaitzean, ondorioak aterako ditugu denon artean: 

 Nola sentitu gara? 

 Zaila ala erraza egin zaigu elkarri hitzik egin gabe ulertzea? 

 Zergatik? 

 Zer oztopo izan ditugu? 

 Komunikatzea lortu dugu? 
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3. jarduera (talde-marrazkia) 
 

 Materiala: papera, margoak, CD bat —Enya, adibidez— eta CD-irakurgailua. 

 Garapena: mahaiak biribilean jarriko ditugu. Bakoitzak kolore bat eta paper bat hartuko ditu, 

eta nahi duguna marraztuko dugu: marrazki zehatzak, abstraktuak... Hezitzaileak musika 

martxan jartzen duenean hasiko da jarduera. 

 Hezitzaileak txalo egiten duenean, papera ezkerretan dagoenari pasatuko diogu, eta 

eskuinetatik datorrena jasoko dugu, marrazten jarraitzeko. Segida horretan nahi bezala 

jokatuko dugu, aurrekoak hasitakoa jarraituz edo zerbait berria hasiz. 

 Hezitzaileak denbora kontrolatuko du; 3-4 minutu gutxi gorabehera txalo-tarte bakoitzaren 

artean, betiere musikaren arabera. 

 Jarduera amaituko da bakoitzari hasitako marrazkia berriz iristen zaionean. 

 Helburua prozesuaz ohartaraztea da. Jarduera bukatzean, sentimenduez hitz egingo dugu: 

 Zer sentitu dugu? 

 Nola sentitu gara jarduera egiten ari ginen bitartean? 

 Azken produktua dugu esku artean, baina hori izan al da garrantzitsuena? 

 Azken produkturaino iristeko, emozioak, sentimenduak, pentsamenduak... izan 

ditugu. Horrek guztiak badu esanahirik guretzat? 

 Nola erlazionatu hori hezkuntzarekin? 

 

 

 

1.5 Sormena 
 

Denok dugu sortzaile izateko gaitasuna. Gizakiok berezkoa dugu, baina eskoletan, sustatu 

beharrean, askotan oztopatu egiten da. Ez digute sortzaile izaten uzten, eta gauzak nola egin behar 

ditugun “irakasten” digute. 

 

Sortzaile izateko, sentimenduak kanporatzeko aukerak planteatu behar lizkiguke hezitzaileak. 

Aurkikuntzarako aukerak ukatzen baditugu, haur otzanak sortuko ditugu. 
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Adierazpena eta komunikazioa sormenaren garapenerako prozedurak dira. Era berean, adierazpena 

eta komunikazioa sustatzeko baliabide bihurtu behar dugu sormena. 

 

Hona hemen sormena garatzeko zenbait aholku: 

 Haurrari adore eman eta haren naturaltasuna bultzatzea. 

 Haurraren jakin-mina asetzea. 

 Gauza berriak sortzeko unean, ereduak baztertzea. Haurra ez dugu kopiekin baldintzatu behar. 

 Ikaste-erritmoak errespetatzea. 

 Haurrak egindakoa baloratzea.  

 Haurraren independentzia eta autonomia garatuko duen giro aproposa prestatzea. 

 Jarduera askotarikoak landu eta sustatzea. 

 

4. jarduera (Helen Buckelinen Ume txikia) 
 

 Materiala: Ume txikia ipuina. 

 Garapena: ipuina denon artean irakurriko dugu gelan. Ondoren, eztabaida txiki bat sortuko 

dugu sormenaren gaiaren inguruan. 

 Eztabaidarako gaiak: 

 Eskoletan, sormena sustatzen da? 

 Erantzuna baiezkoa bada, nola egiten da? 

 Erantzuna ezezkoa bada, zer egin behar luke eskolak sormena sustatzeko? 

 Zer da guretzat sormena? 

 Gizarteak oro har probetxugarritzat jotzen du sormena? 

 Zergatik? 

 Merezi du sormena lantzea? 
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Bazen behin eskolan hasi berria zen ume bat. Txikia zen umea; eskola, ordea, oso handia. Umeak 

poz handia hartu zuen eskolako kanpoko atetik gelan sar zitekeela konturatu zenean; eskola, orduan, 

ez zitzaion hain handia iruditu. 

Goiz batean maistrak hauxe esan zuen: 

 Gaur marrazki bat egingo dugu. 

 Bai ondo! – pentsatu zuen umeak. 

Marraztea gustuko zuen, eta denetik egin zezakeen: behiak, trenak, oiloak, tigreak, lehoiak, 

itsasontziak... Bere arkatz-kutxa atera zuen orduan, eta marrazten hasi zen, baina halako batean 

maistrak esan zuen: 

 Itxaron, oraindik ez da hasteko unea! Oraindik ez dut esan zer marraztu behar den. Gaur 

loreak marraztuko ditugu. 

 Bai ondo! – pentsatu zuen umeak. 

Loreak egitea gustuko zuen. Eta lore ederrak marrazten hasi zen bere arkatz morearekin, laran-
jarekin eta urdinarekin. 

Baina orduan, maistrak esan zuen: 

 Nik erakutsiko dizuet nola marraztu; itxaron pixka bat! Eta klera hartuz, lore gorri bat marraztu 

zuen eta zurtoin berdea jarri zion. Orain has zaitezkete! – gehitu zuen maistrak. 

Umeak maistrak egindako loreari begiratu, eta berak egindakoarekin konparatu zuen. Bere lorea 

gustukoagoa zuen, baina ez zuen ezer esan. Orriari buelta eman zion eta lore gorria zurtoin berdearekin 

marraztu zuen, maistrak esan zuen moduan. 

Beste egun batean, hauxe esan zuen maistrak: 

 Gaur plastilina modelatuko dugu. 

 Bai ondo! – pentsatu zuen umeak. 

Plastilina gustukoa zuen, eta makina bat gauza egiteko aukera ematen zion: sugegorriak, elurretako 

panpinak, arratoiak, gurdiak, kamioiak... Hala, plastilinazko bolatxoa luzatzen eta oratzen hasi zen. 
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Baina maistrak esan zuen orduan: 

 Itxaron, oraindik ez da hasteko unea! Orain platera egingo dugu. 

 Bai ondo! – pentsatu zuen umeak. 

Platerak modelatzea gustuko zuen, eta forma eta tamaina guztietako platerak egiten hasi zen. 

Baina maistrak esan zuen: 

 Itxaron, neuk erakutsiko dizuet nola egin! Eta plater sakona nola egin erakutsi zien. 

 Orain, has zaitezkete! – agindu zien maistrak. 

Umeak maistrak egindako platerari begiratu zion, eta gero, berak egindakoei. Bereak gehiago 

gustatzen zitzaizkion, baina ez zuen ezer esan. Beste plater sakon bat egin zuen, maistrak esan zuen 

moduan. 

Hartara, lana zer eta nola egin behar zen esan arte, zain egoten ikasi zuen. Maistrak egindakoaren 

ereduak kopiatzen ikasi zuen, eta berak bakarrik ez zuen inoiz ezer gehiago egin. 

Denbora pasatu zen, eta umea eta bere sendia beste herri batera joan ziren bizitzera. Umea beste 

eskola batera joan zen. Eskola hura handiagoa zen, baina han ez zegoen kanpotik gelara sartzeko 

aterik. Lehenengo egunean, maistrak horrela hitz egin zuen: 

 Gaur marrazkia egingo dugu. 

 Bai ondo! – pentsatu zuen umeak, eta itxaron egin zuen maistrak zer egin behar zuen esan 

arte. Baina maistrak ez zuen ezer esan. Gelan gora eta behera ibili zen, umeek zer egiten 

zuten begiratzen. Bere ondora iritsi zenean, hauxe esan zion maistrak: 

 Ez al duzu marrazkirik egin nahi? 

 Bai, baina zer egin behar da? – galdetu zion orduan umeak. 

 Zuk nahi duzuna egin dezakezu. – erantzun zion maistrak. 

 Edozein kolore erabil dezaket? – galdetu zuen umeak. 

 Bai, edozein kolore. – erantzun zion maistrak. Denok marrazki bera eginez gero eta kolore 

bera erabiliz gero, nola jakingo nuke bakoitzak zer egin duen? 

Umeak ez zuen erantzun, burua makurtu eta lore gorria zurtoin berdearekin marraztu zuen. 
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22  AADDIIEERRAAZZPPEENN  PPLLAASSTTIIKKOOAA  
 

 

 

   Esanez   ahaztu 

     ikusiz   ulertu  

       eginez   ikasi  
 

 

 

 

2.1 Adierazpen plastikoa haur-hezkuntzan 
 

Adierazpen plastikoa espresiobide handiko lengoaia da, musika- eta gorputz-adierazpenarekin batera.  

 

Haurra ezin daitekeenean komunikatu ahozko hizkuntzaren bitartez, plastika-lengoaiaren bitartez 

komunikatu ahal izango da. Azken batean, errealitatea interpretatzeko bidea da plastika.  

 

Adierazpen plastikoaren bitartez, haurrak bere nortasuna garatzen du, eta bere ekoizpenen bidez, 

harremanetan jartzen da helduarekin eta ingurunearekin. Hala ere, aipatu beharra dago askotan haurrak 

egindakoa ez datorrela bat helduaren gustuekin eta estetikarekin, bere irudimena eta fantasia erabiltzen 

dituelako. Hori dela eta, oharrak eta zuzenketak egiteko arriskua izango dugu. 

 

Haur guztiek dute plastikaren bitartez adierazteko ahalmena, eta landu eta garatu egin beharko da. 

Adierazpen plastikoa sormenerako bide aberatsa da, baina ez da bakarra. 

 

Beraz, etapa honetako helburua ez da, helduak ulertzen duen moduan, obra ederrak egitea, 

emozioak eta sentimenduak kanporatzea baizik. Bide batez, eskulanetarako trebetasun eta ohiturak 

garatuko ditugu beste hainbat gaitasunekin batera, besteak beste: komunikazioa, behaketa, abstrakzioa, 

kontzentrazioa, espazio-gaitasuna, psikomotrizitate xehea, mugimen-garapena...  

 

Inportantea da, hortaz, prozesuari behar duen garrantzia ematea. Prozesuaren barruan, haurrari 

bere baitan duena libreki adierazten utzi behar diogu, eta ez ditugu, esan bezala, artelanak bultzatuko. 

Ekoizpen bakoitza berezitzat eta desberdintzat hartu beharra dago. 
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2.2 Adierazpen plastikoa haur-hezkuntzako curriculumean 
 

Adierazpen plastikoa komunikazioaren eta irudikapenaren esperientzia-eremuan kokatzen da, betiere 

beste bi esperientzia-eremurekin batera erlazionatuta: ingurune sozial eta fisikoarekin, eta nortasuna-

rekin eta autonomia pertsonalarekin. 

 

Adierazpen plastikoa jarduera globalizatzailea da, eta hainbat adierazpen-hizkuntza garatzea ahal-

bidetzen du. 

 

Adierazpen plastikoa irudikapen-modu bat da, kontzeptu bat adierazteko mintzaira eta bizipena, eta 

gainera, sentimendu edo fantasia eragiten duen bide adierazkor eta komunikatiboa. 

 

Haur-hezkuntzako lehenengo zikloan, hainbat material ezagutuko ditugu eta haiekin esperimenta-

tuko dugu; emozioak kanporatzea izango da helburua. 

 

Bigarren zikloan, berriz, pixkanaka, hainbat teknika sartzen joango gara era progresiboan eta 

hezkuntza-helburu zehatzarekin; baina betiere haurraren emozioak kontuan izango ditugu. 

 

Haur-eskolak ezin du irudi-hezkuntza alde batera utzi. Txikitatik irakurtzen dituzte haurrek irudiak, 

aurpegiak, begiradak, keinuak... Hazten diren heinean, haurren irakurketa-esparrua zabaldu egiten da; 

telebista, irudiak, argazkiak, publizitate-txartelak, etab. ezagutzen hasten dira, eta ezagutzaren garapen-

mailaren edo ikuspen subjektiboaren arabera interpretatzen dute errealitatea. 

 

Adierazpen plastikoak harreman estua du idazketarekin; hain zuzen ere, idazketaren kode konben-

tzional eta ez-konbentzionaletara iristea erraztuko duen ikaskuntza instrumentala sendotzen du. 

 

 

2.3 Adierazpen plastikoaren ebaluazioa 
 

Haur-hezkuntzan, ebaluazioa behaketaren bidez egingo dugu, eta, horretarako, lanen jarraipena egitea 

ezinbestekoa zaigu. Hori egiteko, egokia eta garrantzitsua da haurraren lan bakoitzari data jartzea. Horrela, 

haurraren adierazpenaren garapena denboran zehar nola gertatu den ikusi ahal izango dugu. 

 

Baina horretaz aparte, beha daitezkeen beste alderdi batzuk ere kontuan izan behar ditugu, besteak 

beste, lanean gozatzen duen ala ez, hainbat materialekin aritzen den ala ez, ikaskideekin gustura aritzen 

den ala ez, besteek egindakoaz bere lanaz baino gehiago arduratzen den ala ez... 

 

Azken batean, alderdi horiek baliagarriak izango zaizkigu haurraren jarraipena egiteko. 
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2.4 Adierazpen plastikoaren garapena  
 

Haurra, gorputzeko muskuluak kontrolatzen hasten den unetik, ohartzen hasten da egiten dituen 

ekintza grafiko eta plastikoak bereak direla, eta horrek izugarrizko poza eragiten dio. Haurra adierazpen 

plastikoaren bitartez garatzen da. 

 

0-1 urte: tarte honetan helburua formarekin, kolorearekin, testurarekin eta hainbat teknikarekin 

harremanetan jartzea izango da. Behatzea, ulertzea eta jabetzea dira adierazpen plastikoaren oinarriak.  

 

Lehenengo sei hilabeteetan haurrak ez du zuzenean parte hartzen, baina esperientzia sentso-

rialak jasotzen ditu. Dekorazioak horretarako ezinbesteko garrantzia du, eta estimuluz josia behar 

du izan. 

 

Esperientzia sentsorial horiek oso garrantzitsuak dira haurraren garapenean, eta horrekin batera, 

hezitzailearekin mantentzen duen harremana funtsezkoa izango da. 

 

Ura, hondarra eta oihalak ere erabil ditzakegu adin-tarte honetan. 

 

1-2 urte: haurra autonomia garatzen ari da, eta gero eta aktiboagoa da. Gorputzaren kontrol 

handiagoa dauka, eta horrekin batera, ziurtasun handiagoa. Gauzak heltzeko gai da, motrizitate-xehea 

garatzen ari baita; objektuak hartzeko eta manipulatzeko trebezia garatzen hasten da. 

 

Behaketa, irudimena eta sormena lantzen jarraitu behar dugu, eta hainbat material eskuekin 

manipulatu beharko dugu: hainbat testura edo koloretako paperak, ingurunean jasotako objektuak 

(hostoak, lumak...). Hori guztia baliagarria izango zaigu aurkikuntza, sailkapen, konparazio, azterketa eta 

loturak egiteko. 

 

2-3 urte: mugimenduen koordinazioa gero eta hobea da, manipulatzeko gaitasuna areagotzen ari 

baita; hori dela eta, lanak oso zehatz egingo ditu. Jarduerak hasi arren, ez ditu bukatzen.  

 

Testura berriak daudela ohartuko da, eta hobekuntzak egingo ditu bere mugimenduetan: eskuarekin 

eta ukabilarekin presioa egin dezake, zimikoak egin ditzake hatzekin, ora dezake, objektu txikiak txerta 

ditzake, etab. Pinturekin esperientzia berriak biziko ditu hatzekin margotuz, belakiak eta arrabolak 

erabiliz... Punta kamutseko guraizeak erabiltzen hasiko da. Horrek guztiak motrizitate-xehearen aurrera-

pausoa ekarriko du. 
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3-4 urte: haurrak aurrerapauso nabarmena egingo du nortasunaren eta mugimenduaren garape-

nean. Egin dezakeen horretaz ohartzen hasten da, eta, horren ondorioz, egindakoaz arduratzen hasten 

da. Kontzentratua egon daitekeen denbora areagotu egiten da, eta pertzepzioaren eta ikus-irudikape-

naren gaitasuna ere hobetu egiten da. Autonomiaren hobekuntza horiek adierazpen plastikorako bideak 

irekiko dizkiote. 

 

Une aproposa da haurrak hainbat teknika lantzeko, besteak beste, pintura, collagea, estanpazioa, 

modelatzea... Horien guztien bitartez, begi-esku koordinazioa eta trazuaren kontrola lantzen dira; beraz, 

irakurketa-idazketarako pausoak ematen ari da jada. 

 

4-5 urte: gorputzaren koordinazio orokorra asko hobetzen da. Haurraren jakin-mina gero eta 

handiagoa da. Marrazkiak gero eta aberatsagoak dira; xehetasunak gehituko ditu nabarmen. Formak, 

koloreak eta testurak ondo bereizten ditu. Taldea eta harremanak interesatzen zaizkio; beraz, talde-

lanak egiteko une aproposa da, orain arte ez bezala.  

 

Aurretik landutako teknikekin jarraituko dugu, eta pixkanaka zailtasunak sartzen joango gara. Forman 

eta espazioan sakontzeko une aproposa da. 

 

5-6 urte: haurrak ziurtasuna du bere buruarengan, eta oinarrizko funtzioetan heldutasunera iritsi dela 

esan daiteke. Zentzumenak garatuak ditu, eta kanpotik informazio ugari jasotzen du. Informazioa modu 

egokian maneiatzeko gai da, hau da, aurretik dakienarekin loturak egingo ditu. Talde-lana sustatzeko 

une aproposa da, asko disfrutatzen baitu taldean. Gainera, elkarlaneko ikasketan gozatu egiten du. 

 

Plastika-lengoaia sustatzen jarraituko dugu, teknika konplexuagoak erabiliz. Adin-tarte horretan egin 

daitezkeen jarduera plastikoak bukaezinak dira. 

 

5. jarduera (taula) 
 

 Materiala: papera, boligrafoa. 

 Garapena: binaka elkartuko gara, eta ikusitakoa taula batean laburbilduko dugu. Hauek 

bilduko ditugu: 

 Adin-tartea 

 Haurraren garapena 

 Plastikako gaitasunak 
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2.5 Marrazketaren bilakaera 
 

Lowenfelden arabera, haurra hainbat etapatatik pasatzen da adierazpen plastikoaren bilakaeran: 

 

Zirriborratze-garaia (2-4 urte bitartean) 

Zirriborro nahasia 

Zirriborro ordenatua 

Izena duen zirriborroa 

Eskematiko aurreko garaia (4-6 urte bitartean) 

Garai eskematikoa (7-9 urte bitartean) 

Errealismo garaia (9- 11 urte bitartean) 

Sasinaturalismo garaia (11-13 urte bitartean) 
 

 

Haur-hezkuntzari dagozkion etapak aztertuko ditugu guk. Hau da: zirriborratze-garaia eta eske-

matiko aurreko garaia. 

 

 

 Zirriborratze-garaia 
 

 Zirriborro nahasia 
 

Lehenengo marrazkiek ez dute inolako zentzurik, eta desordenatuak dira. Haurrak ez du bere besoa 

kontrolatzen, eta, eskuaren kontrolik ez duenez, beste aldera begira egon daiteke marrazten duen bitar-

tean, edo paperetik atera daiteke. 

 

Koloreak erabiltzeko orduan, ez du inolako lehentasunik. 

 

 Zirriborro ordenatua 
 

Pixkanaka, bere eskuaren mugimendua kontrolatzen hasten da. Eskuaren mugimenduaren eta egin-

dako marren artean erlazioa dagoela ohartzen hasten da; ikusmena eta ukimena erlazionatzeko gai da. 

 

Marrak horizontalak, bertikalak eta biribilak izango dira. Koloreak tartekatzeko gai da, eta papera 

betetzen du. 
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 Izena duen zirriborroa 
 

Haurra begiaren eta eskuaren artean dagoen erlazioaz ohartzen doan neurrian, motibazioan ere 

aurrera doa. Mugimendua eta marrazkia inguruneko elementuekin lotzen hasten da. Horrek izugarrizko 

garapena ekarriko du, irudimena sortzen eta sustatzen da eta. 

 

Marrazkiak nolabaiteko forma hartzen hasten dira: “hau etxea da, hau zuhaitza da...”. Esan daiteke 

intentzioarekin marrazten hasten dela. 

 

Haurrak badaki adierazten zer egin duen, baina askotan egindakoaren esplorazioagatik sortzen da 

marrazkia; beste modu batean esanda: marrak egiten hasten da eta ondoren imajinatzen du zer den. 

Aldez aurretik ez daki zer-nolako itxura izango duen marrazkiak, marrazkiaren ideia alda daitekeelako 

esplorazioan. 

 

Kolorea intentzioarekin erabiltzen hasten da, baina ez du harremanik margotzen duenarekin: 

txakurra gorria izan daiteke, alegia. 

 

 

 Eskematiko aurreko garaia (4-6 urte) 
 

Mugimenduaren bitartez lortzen duen plazerra gainditu ondorengo etapa da. Formak kontzienteki 

sortzen ditu. 

 

4 urterekin, marrazkietan eskemak sortzen hasiko da. Etengabe kontzeptu berriak bilatzen arituko 

da. Atzeman daitezkeen formak egiten ditu, nahiz eta zer adierazi nahi duen ikustea zaila suerta dakio-

keen helduari. 

 

Bost urterekin, etxeak, zuhaitzak eta pertsonak ikus daitezke haurraren marrazkietan. Sei urtekoen 

marrazkietan, berriz, formak ondo definituak daude. 

 

Garai horretako marrazkien azterketa hiru arlotan egiten da, batik bat: 

 Egiten duen lehenengo irudia giza irudia da. Hasieran zailtasunarekin aritzen bada ere, biribil 

bat egingo du buru gisa eta bi makila, hankak balira bezala. Giza irudi horrek “zapaburu“ 

izena hartzen du; buruak eta gorputz-adarrek jasoko dute arreta guztia. Pixkanaka, irudi hori 

aberasten joango da: begiak, sudurra, belarriak, ahoa... erantsiko dizkio; heldutasunaren 

arabera gehituko ditu elementu horiek. 
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 Espazioa modu inkoherentean banatzen du. Pertsona eta objektuen tamaina berarentzat 

duten garrantziaren arabera adieraziko ditu. Garrantzitsua dena handiagoa izango da, alegia; 

garrantzi gutxiago duena, aldiz, txikiagoa. Pertsonaia interesgunea da, eta gainerako guztia 

haren inguruko elementuak dira. Erlazioak ez dira logikoak, emozionalak baizik. Marrazkiek 

flotatu egiten dutela dirudite. 

 Koloreak emozionalki aukeratzen ditu. Ez dago erlaziorik kolorearen eta errealitatearen artean; 

atsegin zaizkion koloreak erabiltzen ditu atsegin zaizkion gauzak margotzeko. Gehienetan 

kolore biziak aukeratzen ditu. 

 

6. jarduera (hainbat garaitako marrazkiak ikustea) 
 

 Materiala: marrazkiak. 

 Garapena: hainbat etapatako marrazkiak ikusiko ditugu. Marrazki bakoitza dagokion etapa-

rekin erlazionatu beharko dugu. 
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7. jarduera (taldeka garapena ikertzea) 
 

 Materiala: paper-orriak, arkatza, ordenagailua, inprimagailua. 

 Garapena: 3-4 laguneko taldetan egingo dugu lan. Marrazketaren garapena ikertuko dugu 

taldeka. 

 Zirriborratze-garaiko eta eskematiko aurreko garaiko marrazkiak bilduko ditugu. Internet-gelara 

joango gara informazio gehiago biltzera eta sakontzera. 

 Lana talde osoaren aurrean aurkeztu beharko da. 

 

 

2.6 Adierazpen plastikoaren oinarrizko elementuak 
 

Oinarrizko elementuak kolorea, marra, bolumena eta forma dira.  

 

 Kolorea 
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Koloreek hainbat sentipen sortzen dituzte guregan. Hainbat ikerketak diote eragin zuzena dutela gure 

gogo-aldartean, eta aldartearen arabera, kolore bat edo beste komeni zaigula. 

 

Koloreen artean primarioak, sekundarioak eta tertziarioak ditugu: 

 

Kolore primarioak beste koloreen nahasketaren bitartez lortu ezin direnak dira: magenta, horia eta 

ziana. Funtsezkoak dira gainerako koloreak lortu ahal izateko. 

 

 
 

 Haurrekin, gorria, horia eta urdina erabiliko ditugu oinarrizko kolore moduan. 

 

Kolore horiek proportzio berean nahasiz gero, kolore sekundarioak lortuko ditugu: morea, berdea eta 

laranja, hain zuzen ere. 

 

 

Magenta + ziana = morea 

Magenta + horia = laranja 

Ziana + horia = berdea 
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Kolore tertziarioak oinarrizkoen eta bigarren mailakoen nahasketaren ondorioz sortutakoak dira: 

 Magenta + morea =  Horia + laranja = 

 Magenta + laranja =  Ziana + morea = 

 Horia + berdea =  Ziana + berdea = 

 

 
P = primarioak edo oinarrizkoak 

S = sekundarioak 

T = tertziarioak 

 

Zirkulu kromatikoaren barruan, kolore osagarriak aipatu behar ditugu. Horiek,  magenta + berdea, 
horia + morea, ziana + laranja dira. 

Bata besteari kontrajartzen zaizkio, eta elkarrekin neurri berean nahasten direnean, baliogabetu 

egiten dira. Ezaugarri hori funtsezkoa da koloreen intentsitatea kontrolatzeko orduan. 

 

Zirkulu kromatikoan moretik horira doazen koloreak kolore beroak direla esan ohi da; urdinetik 

berdera doazenak, berriz, kolore hotzak. 

 

Etapa horretan, oro har, haurrek kolore biziak dituzte gustuko. Haurrak koloreekin ikertu behar du, 

eta, horretarako, haiekin manipulatzeko aukerak eskaini behar dizkiogu, nahasketak eginez kolore 

berriak ezagut ditzan. 
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Hona hemen zirkulu kromatikoa: 

 

 
 
 

8. jarduera (koloreak ikertzea) 
 

 Materiala: tenperak, paper-orri handi bat. 

 Garapena: 3-4 laguneko taldeak egingo ditugu. Kolore primarioak hartuko ditugu lehenik; 

binaka nahasiko ditugu, eta kolore sekundarioak lortuko ditugu. Gero, kolore sekundario bat 

primario batekin nahasiko dugu, eta tertziarioak lortuko ditugu. 

 Mural handi batean gure zirkulu kromatikoa eratuko dugu, taldean. 

 

Zirkulu kromatikoa, erlojuaren modura, 12 

kolorez osatuta egon daiteke. 

 

Honela antola daiteke, erlojuko orduen 

moduan 12etan hasita: horia, hori-berdexka, 

berdea, berde-urdina edo anila, urdina, indigoa 

edo urdin-bioleta, bioleta, morea, gorria, gorri-

laranja, laranja eta hori-laranja. 

PRIMARIOAK 
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9. jarduera (ortzadarra) 
 

 Materiala: paper-orri handi bat, tenperak, pintzelak. 

 Garapena: guztion artean ortzadar handi bat egingo dugu. Taldeak lana banatzeko modua 

negoziatu beharko du. 

 Bukatutakoan, zintzilikatu egingo dugu. 

 

 

10. jarduera (koloreak ikertzea) 
 

 Materiala: zelofan-papera, linterna. 

 Garapena: 3-4 laguneko talde txikitan egingo dugu lan. Talde bakoitzak zelofanezko kolore 

primarioak hartu eta argi naturalarekin ikusiko ditu lehenengo,kasurako, leihoaren ondoan. 

 Ondoren, linternaren argiaren atzean ikusiko ditugu. Hainbat zelofan-kolorerekin ikertu eta 

esperimentatuko dugu. 

 

 

 Marra  
 

Jarduera nagusia marrazketa da. Marraren garapena marrazketaren garapenarekin batera doa, hau 

da, zirriborratze-garaitik eskematiko aurreko garaia bitartera. Marra lantzean, eskuaren trazua lantzen ari 

gara, nahita lantzen ez badugu ere. Hasieran, marra planoan aztertuko dugu, eta gero, espazioan. Planoan, 

trazuaren bidez, arkatza, klera, ikatza eta margoak erabiliko ditugu; espazioan, berriz, txotxak, haria, 

soka... Marraren ezaugarriak luzera, loditasuna, intentsitatea eta kolorea dira. 

 
 

11. jarduera (musika-marrak) 
 

 Materiala: musika klasikoko CD bat, CD-irakurgailua, paper-orri handi bat, margoak. 

 Garapena: 4 laguneko taldea paper-orri handiaren inguruan jarriko da. Musika klasikoa 

entzungo dugu. Musikaren araberako marrak egingo ditugu, ezaugarriak kontuan hartuz: luzera, 

loditasuna, intentsitatea, kolorea... 

 Margo mota eta koloreak ezaugarrien arabera aldatu eta erabiliko ditugu. 
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 Forma 
 

Orbana erabiliko dugu ikusmen-baliabide gisa, formen pertzepzioaz ohartzeko; bestela esanda, 

orbanaren helburu nagusia formak identifikatzea da. Arrastoak ere egingo ditugu formaz ohartarazteko: 

eskuen eta hatzen arrastoak alde batetik, eta objektuen arrastoa bestetik. Papera ezinbesteko baliabidea 

da formaz ohartzeko, eskuz urratuz edo tolestuz batetik, eta guraizeak edo zulagailuak erabiliz bestetik. 

 

 

12. jarduera (itzalak) 
 

 Materiala: diapositiba-proiektagailua, maindire zuria. 

 Garapena: itzalak egingo ditugu, eskuekin lehenengo eta gorputz osoarekin ondoren. Bakoitzak 

irudiren bat egingo du eskuekin, eta gero, gorputz osoarekin. Bakarka edo taldeka egingo 

dugu, eta naturaltasuna bultzatuko dugu. 

 

 

 

13. jarduera (orbanak) 
 

 Materiala: tenperak, lastotxoak, papera. 

 Garapena: bakoitzak tenpera-kolore bat edo gehiago botako ditu orrian. Gero, lastotxotik 

haizea bota, eta tenperarekin nahi ditugun irudiak egingo ditugu. Modu horretan egingo 

ditugu orbanak. 

 

 

 Bolumena 
 

Jarduera nagusia modelatzea da. Modelatzeak formak sortzeko eta aurkitzeko aukerak ematen 

dizkigu. Teknika honen bitartez, hiru dimentsioko hainbat irudi sortzeko gai izango gara, eta bolumenaren 

alderdiak landuko ditugu. Aproposak dira, besteak beste, buztina, plastilina, paper-orea... Esperimentatzea 

eta eskuetan erabiltzea da helburu nagusia. 



Haur Hezkuntza 
 

LANBIDE EKIMENA
 

28 

 

14. jarduera (buztina) 
 

 Materiala: buztina, ura, mahaia babesteko plastikoa, musika, musika entzuteko aparatua, 

mantalak edo arropa zaharra. 

 Garapena: mahaiak ondo estaliko ditugu plastikoarekin. Buztin zati bat hartu eta buztinaren 

ehunduraz jabetuko gara. Era librean manipulatuko dugu buztina, hainbat sentipen sorraraz 

diezazkigun. Objektu jakin bat egitea baino gehiago, sentitzea da garrantzitsua. 

 Unibertsoaren kontzeptua landu daiteke. Biribila egin ondoren, gizakiaren aurpegia egingo 

dugu: begiak, ahoa...; gozatu egingo dugu, behin eta berriz buztina manipulatuz. 

 Egindakoa lehortzen utziko dugu, hurrengoan margotu ahal izateko. 

 

 

2.7 Metodologia-estrategiak 
 

Behin eta berriz aipatu dugu prozesua bera dela garrantzitsua, ez produktua, eta hura dela gure 

ekimenaren abiapuntua. Beraz, printzipio horretan oinarrituta, hezitzailea, giroa eta jarduera bera 

nabarmendu behar ditugu bereziki. 

 

 

 Hezitzailea 
 

Hezitzailea prozesuaren behatzailea izango da. Haurrak laguntza behar duenean bakarrik lagunduko 

dio, haurrari berak bakarrik esperimenta dezan utzi behar baitzaio, egindakoaz harro senti dadin. 

 

Jarrera irekia eta baikorra izan behar du hezitzaileak, eta egiten diren lanekin poztu egin behar du. 

Ez da komeni errieta egitea edo lanak zuzentzea; jarduera berriz bideratu beharko da, betiere haurraren 

ongizatea bultzatzeko. Ohitura eta jarrera desegokiak bakarrik dira aldatu beharrekoak. 

 

Egindako lanak ez dira bota edo desegin behar; ezabatzea ere ez da komeni. Beste jarduera batean 

errepika lezake teknika; betiere, beste esperientzia baten bidez egitea aholkatzen da, errepikatzen ari 

den sentipena izan ez dezan. Bestela, zigor moduan hartzeko arriskua izango genuke. 

 

Hezitzaileak ematen dituen argibideek zehatzak eta laburrak izan behar dute; haurrak argi izan 

behar du zer espero dugun harengandik. 

 



Adierazpena eta Komunikazioa 
 

LANBIDE EKIMENA      
29

 

 Jarduerak 
 

Jarduerak zailtzen joango dira haurraren garapenaren arabera. Errazenetik hasi eta zailtzen 

joango gara. 

 

Adierazpen-jarduerak jolas-jarduera moduan aurkeztuko dira, beti modu atseginez. Azken finean, 

haurren interesa eta motibazioa sustatu nahi da. 

 

Unea planifikatzea komeni da: erabili behar dugun materiala aldez aurretik prestatzea, jarduera eta 

eginbeharrekoa argi izatea... 

 

Jarduera egiten ari diren bitartean, komeni da eperik ez jartzea, pintura eta marrazketa direnean 

batik bat; malgutasunez jokatzea da komenigarriena. 

 

Une jakin batean haurren batek ez badu jarduera egin nahi, malgutasunez jokatuko dugu. 

 

Haurra hainbat jardueraren bitartez komunikatzen da. Sentimenduak kanporatzen ditu (ideiak, 

sentipenak), eta ingurunearekin sortzen diren harreman berriez jarduten da ikaskideekin eta hezitzai-

learekin. Horren guztiaren ondorioz, harremanak sustatzen ditu eta bizitza afektiboa aberasten du. 

Beraz, hori guztia kontuan izan behar du beti hezitzaileak. 

 

Aproposa da lanen erakusketa egitea. Horrela, haur bakoitzak aukera izango du egindakoa adieraz-

teko eta prozesuan bizi izan dituen sentipenak azaltzeko eta kanporatzeko. 

 

 

 Giroa 
 

Haurrak errespetatu egiten dutela sentitzen badu eta jakin-mina modu librean asetzen uzten zaiola 

ikusten badu, ekimena eta naturaltasuna bultzatzen arituko gara. 

 

Espazioa txukun mantentzea giro goxoa edukitzeko modua dela irakatsiko diogu. Horretarako, ohitura 

osasungarriak bultzatuko ditugu. 
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2.8 Metodologia-printzipioak 
 

Adierazpen plastikoa metodologia-printzipio batzuetan oinarritu behar da, eta printzipio horiek 

jakinaren gainean izan behar ditugu, gure lana era egokian egin nahi badugu.  

 

Hona hemen printzipio horiek: 

 Plastikako kontzeptuak ikuspegi globaletik lantzea; hots, kontzeptu bakoitzak behaketarako, 

adierazpenerako eta irudikapenerako aukerak planteatu behar ditu. 

 Teknika eta material askotarikoak erabiltzea. Haurraren heldutasunaren arabera erabiliko 

ditugu plastikako hainbat teknika eta baliabide. 

 Ingurunea informazio-iturri moduan erabiltzea. Haurraren errealitate hurbila, familia-giroa eta 

eguneroko hainbat egoera informazio-iturri aberatsak dira. Ingurunea zenbat eta aberatsagoa 

izan, orduan eta estimulagarriagoa da. Bestalde, plastika adierazteko eta irudikatzeko bide 

sustagarria da. 

 Gizarteak eskainitako ikuskizun-eskaintzak aprobetxatzea. Haurren errespetua eta balorazioa 

sustatuko ditugu horrela. 

 Gainerako hizkuntzekin harremanak edukitzea. Musikak eta gorputz-adierazpenak batik bat, 

baliabide ugari sortzeko aukerak irekiko dizkigute, hitzezko mintzairekin batera. 

 Jarduerak jolas moduan planteatzea. Haur-hezkuntzak izaera ludikoa du, eta jarduerak jolas 

moduan planteatu behar dira. 

 Egindakoaren hausnarketa egitea. Lanaren bukaeran aukerak eskaini behar ditugu haurrak 

emozioak eta sentimenduak kanporatu ditzan; hau da, lana bukatutakoan, hausnarketarako 

tartea komeni da. 

 

Edukiak bizi egin behar dira; hots, edukiak ulertu eta barneratzeko, haiekin esperimentatu behar dugu. 
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2.9 Teknika eta baliabideak 
 

Jakineko teknika batzuk erabiltzeko orduan, haurraren heldutasuna izan behar dugu kontuan. 

Lehenengo jarduerak libreki egiten dira. Errazenetik hasi, eta pixkanaka jarduera zailagoak sartzen 

joango gara. 

 

Lehenengo esperientziek materialak ezagutzea dute helburu: esperimentatzea, ezaugarriak ikustea... 

Teknikak banan-banan aurkeztu behar dira, eta gero konbinatu. 

 

Besteak beste, motrizitatea, begi-eskuen koordinazioa, muskulu-tonua eta orientazioa landuko ditugu 

teknikaren eta hainbat jardueraren bitartez. 

 

Hainbat teknikaren bitartez, linea, forma, kolorea eta bolumena garatu behar dira, garrantzitsua baita 

elementu horiek kontuan hartzea. 

 

 

 Marrazketa 
 

4. atalean ikusi dugunez, marrazketa hainbat etapatatik pasatzen da. Marrazketa lehenengo adie-

razpen plastikoa da, baita adierazpen naturalena ere. Libreki egin daiteke, baina hainbat baliabide eta 

tresna beharko ditugu: alde batetik, arkatzak, margoak, argizariak, errotulagailuak, klerak, ikatza...; eta 

bestetik, papera, kartoi mehea, kartoia... Baliabideak haurraren eskura jartzeko ardura du hezitzaileak, 

eta baliabide horiek egoki erabiltzen irakatsi behar die. 
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15. jarduera (buruz beherako marrazkia) 
 

 Materiala: papera, arkatza, borragoma, Stravinskyren erretratua. 

 Garapena: bakoitzari Stravinskyren buruz beherako erretratu bat emango diogu. Garran-

tzitsua marrazkia zer den ez jakitea da. 

 Marrazketarako konplexuak kentzea da helburua. Horretarako, Betty Edwardsen Drawing on 

the Right Side of the Brain liburuko teoriak aipatuko ditugu. 

 Buruz behera kopiatuko dugu Igor Stravinskyren erretratua. 

 Hurrengo egunean, marrazki bera ohiko posizioan kopiatuko dugu. 

 Denon artean ondorioak aterako ditugu. 
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 Pintura 
 

Pinturarekin lan egiten dugunean mantalak erabiliko ditugu, lasai lan egiteko. 

 

Haurra paperaren aurrean jartzen denean, irudimena lanean hasten da, eta emozioek bat egiten 

dute lanarekin. Ingurunetik urruntzen da eta barne-munduarekin harremanetan jartzen da. Bestela esanda: 

pintura, kolorea eta nia errealitate bihurtzen dira.  

 

Eskuak, pintzelak eta estanpaziorako zenbait tresna erabiliko ditugu baliabide gisa. 

 

 Hatz-pintura 
 

Hatz-pintura baliabide ezin hobea da haurrari gorputza sentiarazteko. Eskuak hatz-pinturaz bustiko 

ditugu, eta zuzenean paperaren gainean margotuko dugu. Hasieran, hatzak erabil daitezke, gero, esku 

osoa, eta ondoren, oinak.  

 

 

16. jarduera (hatz-pintura) 
 

 Materiala: hatz-pinturak, paper handia, paper txikia, CD-irakurgailua, CD bat. 

 Garapena: 6-8 laguneko taldeak egingo ditugu. Papera mahaian ondo itsatsiko dugu, mugi 

ez dadin. Hezitzaileak hainbat koloretako hatz-pinturak jarriko ditu paperaren albo batean, 

behar dena baino gehiago honda ez dadin. Ikasleek, koloreak hartuta, eskuekin marraztuko 

dute bere kasa, eta pintura sentitu egingo dute.  

 Eskuak pinturaz ondo bustita ditugula, biribilean jarriko gara denok, eta eskuak elkarrekin 

igurtziko ditugu; sentipenei garrantzia emango diegu. 

 Lurrean paper-orri handi bat zabalduko dugu. Oinak pinturaz busti, oinekin marraztu, eta 

hainbat sentsazio jasoko ditugu. 

 Ondoren, bakoitzaren eskuen arrastoa paperean jarriko dugu. 
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 Zorrotada 
 

Pintzela erabiliko dugu zorrotadak egiteko, eta ohikoa baino pintura meheagoa prestatuko dugu. 

Papera bertikal jarriko dugu, asto baten gainean edo horman zutik. Paper-orri handiak erabiliko ditugu. 

Haurrari pintzela pinturatan bustitzeko esango diogu, eta zuzenean paperean indarrez zapaltzeko, 

horrela pintura goitik behera irristatuko baita.  

 

Haurrak pintura zorrotadaka erortzen ikusten du, eta, ondorioz, pintura zorrotadaka erortzea nahi ez 

badu pintura kopurua eta eskuaren indarra gutxitu behar direla ondorioztatuko du. Hala, bere kabuz 

ikasten ari dela esan dezakegu, hau da, kausa-efektu erlazioaz ohartzen dela. 

 

 

17. jarduera (zorrotada) 
 

 Materiala: hainbat koloretako tenperak, pintzelak, papera. 

 Garapena: 3-4 laguneko taldetan egingo dugu lan. Papera behar bezala jarriko dugu, eta 

pintura-zorrotadak egingo ditugu pintzelarekin. 

 

 

 Tanta-jarioa 
 

Aldez aurretik lurra ondo babestuko dugu. Tanta-jarioa egiteko, paper-orri oso handi bat zabalduko 

dugu lurrean, eta ohikoa baino pintura meheagoa prestatuko dugu. Haurrak, zutik dagoela, pintura 

pintzeletik eror dadin utziko du libreki. Hainbat koloretako pintura erabiliko dugu, eta pintzelak lodiak 

izango dira; pinturaren koloreak tartekatzea eta haurra lekuz aldatzea komeni da. Jarduera aproposa da 

taldean lan egiteko. 

 

Tantak erortzeko, mugimendu txikiak egingo ditugu eskumuturrarekin, eta horrela, giharren kontrola 

landuko dugu. Haurra pinturari eusten eta tanta-jarioaren norabideari begiratuz dagoenean, pazientzia 

lantzen dugu batik bat, eta, bide batez, pintzela kontrolatzen ikasten du. 
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18. jarduera (tanta-jarioa) 
 

 Materiala: hainbat koloretako tenperak, pintzelak, paper-orri handi bat. 

 Garapena: 3-4 laguneko taldetan egingo dugu lan. Papera lurrean zabalduko dugu, eta 

pintzela tenperatan bustiko dugu; pixkanaka nola erortzen den behatuko dugu. 

 

 Zipriztinak 
 

Tanta-jarioaren antzeko jarduera da, baina, zikindu egiten duenez, aproposagoa da kanpoan egitea. 

Horrela, patxadaz lan egin dezakegu ingurua zikintzeko beldurrik gabe. Haurra hanka-hutsik egotea 

gomendatzen da. Paper-orri oso handia erabiliko dugu, eta ohikoa baino pintura meheagoa prestatuko 

dugu. Haurrak, zutik dagoela, eskumuturrarekin mugimendu leunak zein bortitzak egingo ditu, eta horrela, 

pintzela mugituz, pintura paperaren gainean eror dadin utziko du. 

 

Aurreko esperientziak areagotu egiten dira, giharraren kontrola sustatzen da, espazioaren eta 

denboraren kontzeptua hobetzen da, eta besteen beharraz arduratzen dira gainerakoak ez zikintzeko 

ahaleginean. Jardueraren bukaeran, zipriztindutakoa garbitu beharko dugu. 

 

 

19. jarduera (zipriztinak) 
 

 Materiala: hainbat koloretako tenperak, pintzelak, paper-orri handi bat. 

 Garapena: oinutsik jarriko gara 3-4 laguneko taldetan. Papera lurrean ondo zabalduta dagoe-

ean, pintzela tenperatan busti, eta eskumuturraren mugimenduaren bitartez, pintura paperean 

eror dadin utziko dugu. Mugimendua kontrolatuko dugu.  

 

 Estanpazioa 
 

Estanpazioa lantzeko, hainbat baliabide erabiliko ditugu, besteak beste, kortxoak, patatak, belakiak, 

tapak... Baliabide horiek pinturatan sartuko ditugu, eta ondoren, euskarri baten gainean —hala nola 

paperean edo kartoian— erreproduzituko ditugu. Patatak edo belakiak erabiltzen baditugu, aldez aurretik 

forma eman beharko diegu. 
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20. jarduera (estanpazioa) 
 

 Materiala: kortxoak, patatak, belakiak, kartoizko tutuak, papera, tenpera. 

 Garapena: 3-4 laguneko taldetan egingo dugu lan. Talde bakoitzak material mota bat auke-

ratuko du, eta nahi duen forma emango dio. Forma emana dagoenean, pinturatan sartu, eta 

irudia paperean estanpatuko dugu. 

 

 Esgrafiatzea 
 

Aldez aurretik kolore-geruza batez edo batzuez pintatuko dugu papera; Lehortzen denean, berriz, 

kolore bakarra erabiliko dugu berriz pintatzeko. Ondoren, pintatu nahi dugun marrazkia egingo dugu 

puntzoiarekin edo puntadun objektu batekin; horrela, azpiko kolorea edo koloreak agerian geldituko dira. 

Jarduera honetarako, argizarizko margoak edo tenperak erabiliko ditugu. 

 

 

21. jarduera (esgrafiatzea) 
 

 Materiala: folioak, argizarizko margoak, puntzoia. 

 Garapena: bakarka egingo dugu lan. Folioa hainbat kolorez pintatuko dugu, eta guztia 

argizari beltzez estaliko dugu. Argizariaren gainean, nahi dugun marrazkia egingo dugu 

puntzoiarekin, eta azpiko koloreak agerian geldituko dira. 

 

 Txantiloiekin pintatzea 
 

Txantiloia euskarriaren gainean jarri, eta kanpoaldea edo hutsuneak pintatu edo zipriztinduko ditugu. 

Horrela, txantiloia kentzean, objektuaren forma geldituko da kontrastean. 

 

 

22. jarduera (txantiloiekin pintatzea) 
 

 Materiala: koloretako tenperak, hortzetako eskuilak, hostoak, kartoi meheak. 

 Garapena: bakoitzak kartoi mehe xaflaren erdi bat hartuko du. Kalean hostoak jasoko 

ditugu, eta haiek izango dira txantiloiak. Hortzetako eskuilak tenperatan busti, eta hostoaren 

ertzak margotuko ditugu. Hostoak altxatzean, haien forma geldituko da. 
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23. jarduera (pinturarekin taldean jardutea) 
 

 Materiala: tenperak, pintzelak, paper-orri handi bat, boligrafoa, folioak.. 

 Garapena: 3 laguneko taldeak egingo ditugu. Pinturari buruzko gaian ikusitako hainbat tekni-

karekin eta baliabiderekin, talde bakoitzak jarduerak prestatuko ditu. Arlo hauek garatuko dira: 

1) Teknika 

2) Baliabide materialak 

3) Jarduerak 

4) Adin-tartea 

 Taula batean bilduko dugu lana.  

 Talde osoaren aurrean egingo dugu aurkezpena, eta ondoren, talde bakoitzak jarduerak 

dinamizatuko ditu. 

 

 

 Modelatzea 
 

Plastilina, buztina eta hainbat pasta mota izango ditugu modelatzeko oreak. Modelatzeak formak 

aurkitzeko eta sortzeko aukerak ematen dizkigu; izan ere, zabaleran, altueran eta sakontasunean lan 

egiten da, hau da, hiru dimentsiotan egiten da lan. Teknika honetan, bolumena lantzen dugu batik bat. 

 

 
 

Eskuekin lan egingo dugu zuzenean. Helburua materialak sentitu eta haiekin gozatzea izango da, 

eta psikomotrizitate xehea landuko dugu. Halaber, modelatzeak sentimen-estimuluak sustatu eta 

garatuko ditu.  
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Hasiera batean, haurrek oratu eta kolpatu egiten dute pasta, eta gero, eskura dituzten objektuak 

sartuko dituzte orean, baina inolako intentziorik gabe; hau da, haurren lanek ez dute helburu jakinik. 

Zirriborro nahasiaren garaiarekin lotzen da fase hori. 

 

Aurrerago, txurroak egingo dituzte, biribilkatu egingo dute, zanpatu egingo dute, bolatxoak egingo 

dituzte, zatitu egingo dute... Prozesu hori zirriborro ordenatuaren garaiarekin eta izena duen zirribo-

rroaren garaiarekin lotzen da.  

 

Esan bezala, eskuekin lan egingo dugu, eta horri emango diogu garrantzia. Lan hori egitean, alde 

batetik, arrastoa utziko duten objektuak erabil ditzakegu esperimentatzeko maskorrak, tapak, arkatzak, 

harriak... eta bestetik, piezak elkartzeko balioko dutenak lastotxoak, txotxak.... 

 

Haurrak eskatuz gero, hainbat tresna edo baliabide jar ditzakegu haren esku, besteak beste, 

plastikozko labanak, modelatzeko edo moldeatzeko txotxak... Betiere, sentimen-estimuluak sustatu eta 

garatu nahi dira. 

 

Modelatzeak efektu lasaigarria sor dezake haurrarengan, eta antsietatea eta beldurrak kanporatzeko 

bide izan daiteke. Talde osoa mahaiaren inguruan jartzea da aproposena, sozializazioa errazten baitu, 

eta solasaldirako aukera paregabea eskaintzen. 

 

 Buztina 
 

Mantala ezinbestekoa da buztinarekin lan egiten dugunean, eta, mahaiei dagokienez, plastiko batez 

estaliko ditugu. Guztiek mahaiaren inguruan lan egitea da aproposena, solasaldirako aukera ematen 

baitu; kohesioa sustatzen du lan egiteko modu horrek. 

 

Hezitzaileak prestatuko du buztina. Alde batetik, buztinaren hezetasuna izan behar dugu kontuan, 

eta bestetik, haurrari ematen zaion buztin kopurua. Hezetasuna egokia lortzeko, ura erabiliko dugu; 

buztina oso hezea baldin badago, eskuan itsatsita geldituko zaigu, eta lehorra baldin badago, berriz, 

pitzadurak egingo zaizkio. Haurrari ez diogu buztin askorik emango; hasiera batean, eskuan erabil 

dezakeena baino ez, eta gehiago behar duenean emango diogu. 

 

Buztinez egindako lanak aldez aurretik prestatua dugun apalean utziko ditugu lehortzen. Gero, 

tenperaz margotu daitezke. Hurrengo baterako gordetzen dugun buztina plastikozko poltsa batean 

bilduko dugu ondo, hezetasuna manten dezan eta lehor ez dadin. 

 

Txukuntze-lana guztion artean egin beharreko lana da.  
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24. jarduera (buztina) 
 

 Materiala: buztina, ura, mahaia babesteko plastikoa, mantalak edo arropa zaharra, zapiak, 

CD-irakurgailua, CD bat. 

 Garapena: begiak zapiekin estaliko ditugu. Buztin zati bana hartuko dugu, eta musikaren 

erritmoaren arabera modelatuko dugu. Begiak estaliak ditugunez, gainerako zentzumenak 

sustatuko ditugu, ukimena eta entzumena batik bat. Ikusi gabe modelatuko dugu, senti-

menduei garrantzia emanez. 

 Hezitzaileak ikusiko du jarduera zenbat luza daitekeen. 

 

 

 Plastilina 
 

Hainbat koloretakoa izan daiteke. Behin eta berriz erabiltzeko aproposa izateaz gainera, elkarrekin 

nahas daitezke koloreak, eta material txukuna da; ontzietan gorde daiteke, eta ez du tratamendu 

berezirik behar. Erabiltzen ez denean, pixka bat gogortu egiten da, baina eskuen berotasunarekin 

berehala biguntzen da. 

 

Haurrak bere kasa ibiliko dira; horretarako, hezitzaileak aldez aurretik prestatutako koloretako 

bolatxoak hartu, eta manipulatu egingo ditu. 

 

 

25. jarduera (plastilina) 
 

 Materiala: plastilina 

 Garapena: haurrak aritzen diren moduan arituko gara; hasieran, txurroak eta bolatxoak 

egingo ditugu. Plastilina biribilkatu, eta eskuarekin zapalduko dugu. Irudiak egingo ditugu: 

giza irudiak, animaliak... 

 Ondoren gure kasa arituko gara. 
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 Orea 
 

Guk geuk sor ditzakegu modelatzeko oreak; haurrarekin elkarlanean sortzea da aproposena. 

Haurraren adina izango dugu kontuan bat edo beste sortzeko garaian, hau da, zailtasunaren arabera 

sortuko dugu. Besteak beste, hauek egin ditzakegu: ur-ahia, ogi-mamia, gatz-orea, paper-orea. 

 

 

Ur-ahia 
 

Osagaiak: ura eta irina. 

 

Nola egin: ontzi batean baso bat irin jarriko dugu eta, pikorrik sor ez dadin, ura pixkanaka botako diogu, 

harik eta nahi dugun loditasuna lortu arte. 

 

Aproposa da lekeda gisa erabiltzeko. 

 

 

Ogi-mamia 
 

Osagaiak: ogi lehorra, ura eta lekeda zuria. 

 

Nola egin: ogi lehorraren mamia uretan beratzen jarriko dugu; ura xurgatu duenean, ogi-mamia papurtu, 

eta eskuekin xukatuko dugu. Ondoren, lekeda zuriarekin nahasiko dugu, loditu dadin. 

 

Tenperarekin tinda daiteke, eta labean sartuta, txigortu egiten da.  

 

 

Gatz-orea 
 

Osagaiak: irina, ura eta gatza. 

 

Nola egin: hiru baso irin, gatza eta baso bete ur gutxi gorabehera. Dena nahasiko dugu ore lodi bat 

lortu arte. 

 

Labean sar daiteke edo zuzenean modelatu. Eskuetan ez itsasteko, irina jarriko dugu eskuetan. 
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Paper-orea 1 
 

Osagaiak: papera (egunkari-papera aproposa da), ura, lekeda zuria, klera-hautsa. 

 

Nola egin: egunkaria zatitan urratu, eta urez betetako ontzi batean beratzen utziko dugu, gutxienez 

24 ordu. Ondoren, ura xukatu egingo diogu, eta irabiagailu batean irabiatuko dugu papera. Papera bildu, 

lekeda zuria bota, eta pixkanaka klera-hautsa gehituko diogu. Guztia elkartu eta oretuko dugu, mahaian 

eta eskuetan itsatsita gelditzen ez zaigun arte. 

 

 

Paper-orea 2 
 

Osagaiak: egunkari-papera, komuneko papera, lekeda zuria, ura, pintzela. 

 

Nola egin: egunkaria tiratan urratuko dugu. Lekeda zuria eta ura proportzio berean nahasiko ditugu, 

eta egunkari-tirak ore horrekin bustita itsatsiko ditugu. 

 

 

Paper-orea 3 
 

Osagaiak: egunkari-papera, papereztatzeko lekeda, pintzela. 

 

Nola egin: papereztatzeko lekeda prestatuko dugu, kaxan esaten zaigun moduan, hau da, loditu arte 

botako diogu lekeda urari. Ondo nahasiko dugu, pikorrik sor ez dadin. Egunkari-tirak lekeda horrekin 

bustita itsatsiko ditugu. 

 

Gehiago jakiteko: www.arteazul.com 

 

 

26. jarduera (orearekin ikertzea) 
 

 Materiala: ura, irina, gatza, papera, lekeda zuria, ogia, klera-hautsa, pintzela, paperezta-

tzeko lekeda, pintzela... 

 Garapena: 3 laguneko taldeak egingo ditugu. Talde bakoitzak ore mota bat egingo du: ur-ahia, 

ogi-mamia, gatz-orea, paper-orea. Orearekin ikertu egingo dugu, eta ateratako ondorioak 

talde osoaren aurrean azalduko ditugu. 

 Egindako orearekin talde bakoitzak jarduera bana dinamizatuko du. 
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 Igeltsua 
 

Igeltsu-bendak merkatuan erosiko ditugu. Hezitzailearen laguntzarekin lan egingo dute haurrek. 

Igeltsu-benda zatitxoak guraizez moztuko ditugu eta, uretan busti ondoren, erabiliko dugun moldean 

jarriko ditugu; hiru geruza beharko dira gutxienez. Lehortzen utzi behar da; gero, tenperarekin pinta 

daiteke. Material hau aproposa da norberaren aurpegiaren maskara egiteko. 

 

 

27. jarduera (igeltsua) 
 

 Materiala: igeltsu-bendak, ura, guraizeak, komuneko papera, krema hidratatzailea, tenperak, 

pintzelak. 

 Garapena: binaka egingo dugu lan; batak bestearen aurpegian modelatuko du maskara. 

Aukeran emango diegu aurpegi osoa edo erdia modelatzea. 

 Lehenengo, krema zabaldu eta komuneko papera jarriko dugu, bendak gainean jartzeko eta 

ilea ez zikintzeko. Bendak tiratan moztuko ditugu eta, uretatik pasatu ondoren, aurpegian 

jarriko ditugu zapal-zapal, hiru geruza gutxienez. Horrela jarraituko dugu aurpegi guztia 

estali arte. 

 Sudurra bukaerarako utziko dugu, itolarri-sentsazioa saihesteko. 

 Lehortzen utziko dugu, eta ondoren, tenperaz pintatuko dugu. 

 

 

 Papera  
 

Haurraren garapena kontuan izanda, lehe-

nengo, teknikak eskuekin landuko ditugu, eta 

ondoren, baliabideak edo tresnak behar dituzten 

teknikak landuko ditugu: zimurtzea, urratzea 

eta tolestea alde batetik, eta itsastea, zulatzea, 

igurztea eta moztea bestetik. 
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Teknikak landu aurretik, paper motak ezagutuko ditugu. 

 
 

28. jarduera (paper motak) 
 

 Materiala: pinotxo papera, zelofana, zetazko papera, txarolezko papera eta beste hainbat 

paper mota. 

 Garapena: 3-4 laguneko taldeak osatuko ditugu. Helburua paper motak ezagutzea denez, 

mural bat egingo dugu, eta horretarako, hainbat paper mota erabiliko ditugu. 

 Jarduera librea izango da. 

 
 

 Zimurtzea 
 

Haurrak urtebete izan aurretik erabil dezakegu teknika hori sentimen-estimulu gisa. Hau da, papera 

zimurtzean ateratzen duen soinua entzuten du, testurak haztatzen ditu eta forma eta tamaina alda 

ditzakeela konturatuko da pixkanaka. 

 

Urtebetetik aurrera, zimurtuta dagoen pilota bati zimurrak kentzeko gai izango da haurra. Eta bi 

urtetik aurrera, pilota bere kabuz egiteko gai izango da, baita airera botatzeko ere. 

 

 

29. jarduera (zimurtzea) 
 

 Materiala: folioak, margoak. 

 Garapena: paperarekin pilota bat egingo dugu; gero, pilota ireki eta berriz biribilduko dugu. 

Behin eta berriz egingo dugu hori, papera leun gelditu arte. Leun dagoenean, ireki eta marra-

txoen gainetik margoak pasatuko ditugu, nahi dugun irudia sortzeko. 

 

 Urratzea 
 

Paper bigunarekin hasiko gara; aldizkari-papera edo zetazko papera izango dira aproposenak. 

Lehenengo, paper zatiak moztuko ditugu; ondoren, tirak egingo ditugu; eta azkenik, marren gainetik 

urratuko dugu papera. Pixkanaka, paper sendoagoa erabiltzen joango gara; esate baterako, pinotxo 

papera edo txarolezko papera. 
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Teknika horrek heldutasuna eta motrizitate xehea sustatuko ditu, batik bat. 
 

 

30. jarduera (urratzea) 
 

 Materiala: zetazko papera. 

 Garapena: zetazko papera eskuekin moztuko dugu, kopeta-ilearen moduan. Buruaren 

inguruan jarriko dugu, eta, haizea botatzen diogula, haren mugimenduaz jabetuko gara. 

 

 

 Tolestea 
 

Hasiera batean, papera bitan tolestuko dugu, eta pixkanaka zailtasunak sartuko ditugu, papiroflexia-

teknikara iritsi arte. Hainbat paper eta testurarekin ikertuko dugu. 

 

 

31. jarduera (tolestea) 
 

 Materiala: egunkari-papera, guraizeak. 

 Garapena: folioaren tamainan moztuko dugu egunkaria. Behin eta berriz tolestuko dugu, eta 

gero eta txikiagoa egingo dugu; gutxi gorabehera hamar bat cm dituenean, guraizeak 

sartuko ditugu, mozketak egin eta irudiren bat sortzeko. 

 Bukatzean, papera zabaldu eta irudia ikusiko dugu. 

 

 Itsastea 
 

Oro har, beste hainbat teknikarekin batera lantzen da. Papera zimurtu edo urratu ondoren, itsatsi 

egingo dugu. Hala ere, hasiera batean, txikienekin, oraindik urtebete ez dutenekin, lekeda erabili aurretik 

ur-ahia ura eta irina nahasita erabiliko dugu. Hatzak ur-ahian itsastean dituzten erreakzioak ikusi 

ahal izango ditugu. Ondoren barra-lekeda erabiliko dugu, pintzelera eta lekeda zurira iritsi arte. 

 

Gometsak eta eranskailuak aproposak dira hatzen pintza lantzeko. 
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32. jarduera (itsastea) 
 

 Materiala: gometsak, folioak. 

 Garapena: hainbat formaz, tamainaz eta kolorez jabetuko gara. Libreki egingo ditugu marraz-

kiak haiekin. 

 

 

 Zulatzea 
 

Zulagailua erabiliz, oinarri bat zulatuko dugu. Bi urte beteta dituztenekin hasiko gara teknika hau 

erabiltzen; izan ere, indar pixka bat behar da. Zulagailua alfonbra txiki edo kartoi baten gainean jarriko 

dugu. Eskuaren norabidea eta indarra kontrolatu beharko dira. Teknika hau ikasteko, hezitzaileak hainbat 

jarduera eginaraziko dizkie, adibidez, marra gainean zulatu, biribila hustu... 

 

 

33. jarduera (zulatzea) 

 Materiala: puntzoia, alfonbra txikia, folioak, kartoi mehea, margoak, barra-lekeda, hainbat 

paper, margotu gabe dagoen marrazkia. 

 Garapena: marrazki jakin bat hartu, eta margotu egingo dugu. Kanpoko aldea zulatuko 

dugu, alfonbra txikia azpian jarrita. Behin zulatuta dagoenean, eskuekin askatuko dugu, irudi 

osoa atera arte. 

  Irudia kartoi mehe batean itsatsiko dugu. Gelditu den irudia, berriz, paperez bete eta kartoi 

mehe berean itsatsiko dugu zulatutako marrazkiaren ondoan. 

 

 Igurztea 
 

Paper gardenaren azpian jarritako objektu bat kalkatzea izango da helburua, eta horretarako, 

arkatza, errotuladorea, klerak edo argizariak erabiliko ditugu. Hau da, margoaren eta objektuaren artean 

dagoen paperaren gainean igurtziko dugu. Teknika honetarako, landare-papera da aproposa. Kontuan 

izan behar da garrantzitsua dela norabide bera jarraitzea. 
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34. jarduera (txanpona igurztea) 
 

 Materiala: txanponak, landare-papera, arkatzak. 

 Garapena: txanpona paperaren azpian jarri, eta arkatzarekin igurtziko dugu norabide 

berean, azpiko irudia azaldu arte. 

 
 

 Moztea 
 

Urratzen ikasi eta gero, haurra prest dago papera mozten hasteko. Horretarako, guraizeak erabiliko 

ditugu baliabide gisa; guraizeen puntek biribilak izan behar dute, haurrek minik har ez dezaten. Haur 

eskuin eta ezkertientzako guraizeak izango ditugu. Guraizeek, haurraren adinaren arabera, hainbat 

neurritakoak izan behar dute. 

 
 

35. jarduera (moztea) 
 

 Materiala: aldizkari zaharrak, guraizeak, kartoi mehea eta kola. 

 Garapena: 3-4 laguneko taldeak egingo ditugu. Aldizkarietatik irudiak moztuko ditugu, eta 

kartoi mehean nahi dugun moduan elkartuko ditugu. 

 
 

36. jarduera (paperarekin taldean jardutea) 
 

 Materiala: hainbat paper mota, boligrafoa, folioak... 

 Garapena: 3-4 laguneko taldeak egingo ditugu. Talde bakoitzak jarduerak antolatuko ditu 

papearen teknika bakoitzarekin. Arlo hauek garatuko dira: 

1) Teknika 

2) Baliabideak 

3) Jarduerak 

4) Adin-tartea 

 Taula batean bilduko dugu lana. 

 Talde osoaren aurrean egingo dugu aurkezpena, eta ondoren, talde bakoitzak dinamizatuko 

ditu jarduerak. 
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 Collagea 
 

Collagean hainbat material erabiliko ditugu elkarrekin nahasita, besteak beste, egunkariak, aldiz-

kariak, hainbat motatako eta koloretako paperak, argazki zatiak, oihalak, pinturak, material gorpuz-

dunak... Nahi ditugun elementuak hartu eta plano batean jarriko ditugu, eta irudimenezko konposizioa 

sortuko dugu. Formak, tamainak, koloreak, bolumenak eta testurak espazioan ikertzen eta aurkitzen 

laguntzen diote haurrari.  

 

 
 

Askatasun handiko adierazpidea da collagea, adierazpen artistiko bukaezina; izan ere, inspirazioa 

eta fantasia garatzeko aukera paregabea eskaintzen digu.  
 

Hauen dira collage mota arruntenak: 

 

1. Paperez eta kartoi mehez egindako collagea. 

 

Paperak lekeda zuriarekin itsasten dira, eta nahi dugun konposizioa sor dezakegu. 

 

2. Material gorpuzdunez eginiko collagea. 

a) Egur zatiak: egur-listoiak, markoak, moldurak, egurrak... 

b) Oihalak, hariak, sokak, zakuak... 

c) Metalak, iltzeak, torlojuak, txapak... 

d) Bestelako objektuak, zakarretakoak... 
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3. Pintura-erliebez eginiko collagea. 

 

Erliebean marraztu ahal izateko, pintura geruzatan emango dugu, loditasuna lortu arte. Pintura hainbat 

materialekin nahas daiteke: hondarra, zerrautsa, egur zatiak, plastikoa... 

 

Gelan erabiliko dugun materiala haurraren adinaren araberakoa izango da, hau da, manipulatzeko gaita-

sunaren araberakoa. Hezitzaileak prestatuko du materiala, eta lanerako proposamenak planteatuko ditu. 

 

 

 

37. jarduera (collagea 1) 
 

 Materiala: lekeda, paper-orri handi bat, naturako eta inguruneko elementuak (hostoak, 

loreak, harriak, txapak...). 

 Garapena: 3-4 laguneko taldeak egingo ditugu. Naturako elementuak eta inguruneko elemen-

tuak bildu, eta konposizio irudimentsua sortuko dugu talde-lanean. 

 

 

 

38. jarduera. (collagea 2) 
 

 Materiala: papera, kartoia, hondarra, egurra, pintzelak, oihalak, pintura, lekeda...  

 Garapena: 4 laguneko taldeak egingo ditugu. Erabiliko den materiala adostu, eta bildu 

egingo dugu. 

 Euskarria egurra edo kartoia izan daiteke. Euskarriaren gainean sortuko dugu konposizioa, 

modu librean; materialak bata bestearekin nahasiko ditugu. 
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 Eraikuntzak 
 

 
 

 

Batik bat, inguruneko materialak eta birzikla daitezkeen materialak erabiliko ditugu; horrenbestez, 

teknika hau merkea eta eskuraerraza da. Haurraren kontzientzia garatzeaz gainera, irudimena garatzeko 

aukera ezin hobea eskaintzen digute material mota hauek. 

 

Eraikuntzetarako erabiliko ditugun materialak ezagutzen dituzte, eta, beraz, teknika da ikasi 

behar dutena. 

 

Musika-instrumentuak, jostailuak, txotxongiloak... sortuko ditugu. 

 

 

39. jarduera (marakak) 
 

 Materiala: birziklatzeko plastikozko ur-botila, arroza edo dilistak, pinotxo papera. 

 Garapena: plastikozko ur-botilak hartuko ditugu (litro-erdikoak dira aproposak). Haziak sartuko 

ditugu barruan, mugitzean soinua atera dezaten. Pinotxo paperez apainduko ditugu. 
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40. jarduera (pilota-irenslea) 
 

 Materiala: 

 Kutxa egiteko: kartoizko kaxa, tenperak, pintzelak, guraizeak. 

 Pilotak: arroza edo irina, puxikak, plastikozko ur-botila (malabarismorako egokiak) 

 Garapena: kutxari aho handi bat margotuko diogu, pilotak sartzeko; gainerakoa, nahi dugun 

gisara margotu eta apainduko dugu. Kutxaren atzealdean, pilotak ateratzeko zuloa egin 

beharko diogu. 

 Pilotak egiteko, botilen ahoa edo muturra inbutu moduan moztuko dugu, arroza edo irina 

errazago sar daitezen. Puxika pilotaren muturrari lotuko diogu, pixkanaka arroza sartu, eta 

tarteka haizea botako dugu. 

 

 

41. jarduera (txotxongiloen emanaldia) 

 1. Txotxongiloak 
 

Hatz- txotxongiloak 

 Materiala: igeltsu-bendak, ura, tenperak, pintzelak. 

 Garapena: gure hatzak uretan bustitako igeltsu-bendaz bilduko ditugu; 2-3 geruza jarriko ditugu. 

 Lehortzen utziko dugu, eta gero pintatu egingo dugu. 

 

Paper-txotxongiloak 

 Materiala: kartoi mehea, arkatza, koloretako margoak, plastifikatzailea, makilatxoa, guraizeak. 

 Garapena: gure eskua hartuko dugu pertsonaiaren bat sortzeko, kasurako, animaliaren bat, 

neska, mutila, objektua. 

 Eskuaren kanpoaldea marraztuko dugu kartoi mehe batean, eta nahi duguna gehitu 

edo kenduko diogu eskuari. Guraizeekin moztuko dugu. 

 Margoekin pintatuko dugu. Bi txotxongilo simetriko egingo ditugu; ondoren, itsatsi 

eta plastifikatu egingo ditugu, sendotasuna har dezaten. 

 Tartean, mugitu ahal izateko, makilatxoa sartuko dugu. 
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 2. Gidoia 
 

 Materiala: papera, boligrafoa, ordenagailua. 

 Garapena: taldean pentsatu eta idatziko dugu gidoia. Pertsonaiak sortu, eta nortasuna 

emango diegu, sentimenduak... Txotxongiloak esan behar duena edo komunikatu nahi 

duena idatziko dugu. 

 Abestiak sartzea aberatsa izan daiteke. Eszenaratzean, ahots-erregistroak kontuan izango 

ditugu. 

 

 

 

 3. Eszenatokia 
 

 Materiala: paper-orri handi bat, arkatzak, koloretako margoak, tenperak, pintzelak, hainbat 

paper mota, lekeda...; gidoiaren arabera, material bat edo beste beharko dugu. 

 Garapena: gidoiaren arabera, eszenatokia eraikiko dugu.  

 

 

 

 4. Musika 
 

 Materiala: CD-irakurgailua, CD bat, musika-tresnak...; talde bakoitzak behar duena. 

 Garapena: saioetan, musika oso lagungarria da. Hasiera edo bukaera nabarmentzeko edo 

une garrantzitsuak azpimarratzeko, bere kasa sortuko eta sartuko du taldeak musika. 
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2.10 Plastika-txokoa 
 

Haur-hezkuntzan, plastika-gela ohiko gela bera izaten da. Gelan, beste txokoen artean, plastika-

txokoa eratuko da. 

 

Txokoak kondizio egokiak bete beharko ditu, baliabide eta tekniken bidez esploratzeko eta manipu-

latzeko. Plastika-txokoa egokia izan dadin, espazioa, materialak eta altzariak funtsezkoak dira; horrenbestez, 

haurren beharrak asetzeko moduan antolatu behar dira. 

 

Esan bezala, ondo finkatutako txokoa izan behar du. 

 

 

 Materiala 

 Pintura solidoa: klerak, argizariak, errotuladoreak, margoak, arkatzak, pastel-pinturak... 

 Pintura likidoa: tenperak, hatz-pinturak, akuarelak... 

 Papera: egunkari-papera, aldizkari-papera, txarolezko papera, pinotxo papera, kartoi mehea, 

zelofana, zetazko papera, folio-papera, kraft papera edo biltzeko papera, tipula-papera, zila-

rrezko papera, komuneko papera... 

 Hiru dimentsioko materiala: buztina, plastilina, pasta zuria, igeltsua...; eta haiek lantzeko 

espatula, sardexka, labana... 

 Bestelako baliabideak: pintzelak, brotxak, arrabolak, guraizeak, puntzoiak, lekeda (barra, lekeda 

zuria, kontaktu-lekeda, paretak papereztatzeko lekeda...), zeloa, grapak, zulagailua, zorroz-

kailuak, belakiak, espatulak, eskuilak, soka, txotxak, lastotxoak, proiektorea, maindirea... 

 Inguruneko materiala: harriak, hostoak, loreak, lumak, haziak, botoiak, harea, ura, fruituak, 

tuberkuluak, pasta... 

 Birziklatzeko materiala: plastikoa, oihalak, kartoia, papera... 

 

Erabiliko den materiala aldez aurretik aurreikustea komeni da; zailtasunaren arabera aurkeztu behar 

da. Erabilitakoa jasotzea jarduerarekin berarekin bat datorren eginbeharra da. 

 



Adierazpena eta Komunikazioa 
 

LANBIDE EKIMENA      
53

 

 Espazioa 

 Argitsua; argi naturalaren ondoan bada, hobe. 

 Txokoaren tamainak umeen kopuruaren araberakoa izan behar du. 

 Hainbat gune izan behar dira: manipulatzekoa, erakustekoa, gordetzekoa... 

 

 

 Altzariak 

 Mahai zabal bat 

 Materialak garbitzeko harraska, ahal bada behintzat 

 Astoak 

 Artelazkia edo kortxoa 

 Lanak uzteko tokia 

 Mantalak zintzilikatzeko esekitokiak 

 

 

42. jarduera (plastika-txokoa diseinatzea) 
 

 Materiala: papera, boligrafoa, ordenagailua. 

 Garapena: 4 laguneko taldeak egingo ditugu. Plastika-txokoa diseinatuko dugu. 

 Gidoia: 

1) Txokoaren justifikazioa 

2) Helburuak 

3) Metodologia 

4) Espazioaren banaketa 

5) Denboraren banaketa 

6) Materiala 

7) Jarduerak 

8) Ebaluazioa 

9) Lanaren autoebaluazioa 

 Talde osoaren aurrean egingo dugu aurkezpena. 
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