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SSaarrrreerraa  
 

— Mitxino jauna —galdetu zuen lotsati samar Aliziak—, ba al zenuke esaterik zein norabide 

hartu behar dudan?  

— Hori, nora joan nahi duzun —erantzun zuen Mitxinoak.  

— Ez dit axola nora… —hasi zen Alizia esaten.  

— Orduan, ez du axola zein norabide hartu —erantzun zuen katuak. 

Lewis Carroll, Aliziaren abenturak. 

 

Bai, hala da, nora joan nahi dugun jakin behar dugu, eta testu honek lagundu diezaguke jomuga hori 

zein den zedarritzeko:  

 

Nahi dut zuk niri entzutea ni epaitu gabe 

Nahi dut zuk zeure iritzia ematea aholkatu gabe 

Nahi dut zuk nigan konfiantza izatea niri exijitu gabe 

Nahi dut zuk niri laguntzea nire ordez erabakitzen saiatu gabe 

Nahi dut zuk ni zaintzea ni hutsaren hurrengoa naizela sentiarazi gabe 

Nahi dut zuk niri begiratzea zeure gauzak nigan proiektatu gabe 

Nahi dut zuk ni besarkatzea ito gabe 

Nahi dut zuk ni animatzea bultzatu gabe 

Nahi dut zuk niri sostengua ematea nire kargu egin gabe 

Nahi dut zuk ni babestea gezurrik gabe 

Nahi dut zu nigana hurbiltzea ni inbaditu gabe 

… 

(Jorge Bucay-ren “Nahi dut”, Pentsatzeko ipuina liburutik hartutako pasartea). 

 

Eskuartean duzun lan hau IRALEren R400 ikastaroan egina da. Nire eskerrik beroenak eman nahi 

dizkiot IRALEko J. Andoni Duoandikoetxeari egin duen lanagatik, lan honen hizkuntza-maila txukundu 

baitu, eta eskerrik asko IRALEko arduradunei ere, aukera hau emateagatik. Niretzat oso esperientzia 

abesgarria izan da. 

 

Lan honekin, Haur Hezkuntzako Autonomia eta Osasuna modulua euskaraz ikasten dutenei euska-

razko testu bat eskaintzen ez ezik, hainbat liburutan jorratzen ez diren alderdiak ere jorratzen saiatu 

naiz, nahiz eta zertzeladak baino ez izan; horregatik, batzuetan iritzi ezberdinak azaltzen dira, elikadu-

raren gaian, adibidez. 
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Testu hau abiapuntua da, ez jomuga. Beraz, zenbait gai beste egile batzuen lanekin eta liburuekin 

erkatzera eta sakontzera akuilatu nahi dut irakurlea. Profesional ona izateko, bi baldintza bete behar 

dira: alde batetik, ikasketak, tituluak, ikastaroak izatea; eta, beste alde batetik, esperientzia. Baina espe-

rientzia ez da urte batean egindakoa 30 urtean errepikatzea, baizik eta norberaren gogoeta-esperientzia, 

hau da, jarduera bat egin eta gero, gogoeta eginez, jarduera horren emaitzak aztertzea, hobetu ahal 

izateko; hurrengorako zuzendu behar dena zuzentzen laguntzen duen eta norberaren lanbide-treba-

kuntza indartzen duen esperientzia. 

 

Jokabide horrekin hartu behar dituzue ikasgai hau eta liburu hau. Irekia da ikasgaia, eta jadanik 

zuena da. 

 

 

Joseba Imanol Idoyaga Vizcaya 
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11  OOSSAASSUUNN--HHEEZZKKUUNNTTZZAA  
 

Osasuna berreskuratzea baino errazagoa da osasunari eustea. 

Russ Jafe, AEBko medikua. 

 

1.1 Definizioa 
 

Azter ditzagun osasunaren definizio batzuk: 

 Elhuyar hiztegiaren arabera, osasuna da “Gaixotasunik gabeko egoera. Organismo baten une 

jakin bateko egoera fisikoa”. 

 OMEk (Osasunaren Mundu Erakundeak), 1946an sortu zenean, honela definitu zuen osasuna: 

“erabateko ongizate-egoera, bai soziala, bai mentala, baita fisikoa ere, eta ez gaixotasunik edo 

minik eza bakarrik”. 

Definizio hori nahiko utopikoa da: pertsona batek bere behar guztiak —afektiboak, osasu-

nezkoak, elikadurazkoak, sozialak eta kulturalak— aseta eduki beharko lituzke haren arabera. 

Hala eta guztiz, horrela definituta, aurrerapauso handia egin zen, apurtuta geratu baitzen gaixo-

tasunaren eta osasunaren arteko lotura estua, eta askotariko osasunak agertu: gizarte-, buru- 

eta ingurumen-alderdiei erreparatzen dietenak. 

Erraz asma dezakegu zer gertatuko zen duela 50 urte pertsona batek sendagileari estresa zuela 

esatean; gaur egun, aldiz, ohituta gaude gauza horiekin guztiekin. 

 Gero, 1978ko Alma Altako aitorpenean, OMEk osasunaren definizioa aldatu zuen: osasuna 

oinarrizko eskubidea da, gizartearen helburu guztiz garrantzitsua, eta hori lortze aldera osasun-

sektoreek hartu behar dute parte, bai eta gizarte- eta ekonomia-sektoreek ere. 

Definizio horretan beste aldaketa kualitatibo bat ere ikusten da: oinarrizko eskubidea, gizar-

tearen helburua... Hortik abiatu ziren osasun-politika indartsuak, sektore askoren eginkizuna 

(gobernuena, elkarteena, enpresena…) eta eskolaren parte hartze zuzena ere. 

 Beste alde batetik, gaur egun, bizitzako arazoak medikuntza-arazotzat hartzen dira gero eta 

maizago. Eta joera hori ez da osasuntsua. Osasuna ez da erabateko ongizate soziala, mentala 

eta fisikoa —aldibereko orgasmo batean bakarrik lortuko litzateke OMEk definitutakoa— baizik 

eta bizitzaren arazoetara egokitzeko gaitasuna. 

Definizio hori oso interesgarria da: zabalagoa da, dinamikoa, eta hezitzaileari joko handiagoa 

ematen dio; baikorragoa da, eta joera eta ohitura egokiak landu daitezkeenez, gure eremuan 

sartzen da bete-betean. Izan ere, batzuen ustez gaixotasuna dena beste batzuen ustez ez da; 

eta nola bizi ditugun gure arazoak —psikologikoak, fisikoak, komunikaziozkoak…—, honelako 

edo bestelako bizi-kalitatea edukiko dugu.  
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Osasuna definitzea, beraz, zaila da, eta gaixoak eta osasun onekoak banatzen dituen lerroa 

hautazkoa da: askotan zaila da definitzea zer den normala edo patologikoa, eta lerro horren mugimendu 

txikienak miloi bat gaixo gehiago egotea eragin dezake. 

 

Baina hori guztia herrialde garatuei dagokie. Garapen-bidean dauden herrialdeetan beste arazo 

batzuk gainditu behar dira osasuna lortzeko, eta, besteak beste, elikadurari, infekzioei, etxebizitzari eta 

ekonomiari lotutako arazoak konpondu beharko dira. Gure herrialdeetan, aldiz, aberastasunak sorturiko 

efektu erantsiak (gizentasuna, ariketa fisikorik eza, zirkulazio-istripuak, tabakismoa, depresioak, kutsadura…) 

saihestuz edo gaindituz lortzen da osasuna. 

 

Ikusten dugunez, osasunaren kontzeptua definitu eta adostea zaila da. Tokian tokiko definizioa eraiki 

behar da, helburu guztiz desberdinekin jokatu behar baita. 

 

Dena dela, gure herriaz ari garela, argi dago guztioi dagokigula osasuna zaintzea eta guztiok dauka-

gula erantzukizuna osasunaren arloan. Osasuna bizitzeko modu asko daude, eta eskoletan azaldu 

beharko dituzte, ikasleek era autonomoan bereganatzeko ardura hori. Autonomia eta osasuna kontzep-

tuak dituen irakasgai batean ez dago beste biderik. 

 

1.2 Osasun-determinatzaileak 
 

(Marc Lalondek 1974an, Kanadako osasun-ministroa zelarik, prestatutako ereduaren arabera) 

 Bizimodua: gure ohiturak, elikadurari, higieneari, aisialdiari, atsedenari, sexuari… dagozkienak. 

Osasunean honek dauka eragin handiena, eta erraza da aldatzea osasun-sustapenaren eta lehen 

mailako prebentzioaren bitartez. Norberak zain dezake, eta norberak zaindu behar du; izan ere, 

horretarako ekimen asko eta asko partikularrak izaten dira (erretzeari uztea, telebista itzaltzea...). 

 Giza biologia: gure kode genetikoa, herentzia genetikoa. Gaur egungo medikuntza-teknologiarekin, 

oraindik zaila da aldatzea. 

 Osasun-sistema: ospitaleak, osasun-zentroak, osasun-langileak (medikuak, erizainak...), etab. 

Osasun galdua berreskuratzen ahalegintzen da. Beharbada, arlo honek du eraginik txikiena osa-

sunean, baina osasun-determinatzaileen artean diru gehien jasotzen du, herri garatuetan bederen.  

 Ingurumena: airea, lurra, ura… Gure osasuna baldintzatzen du. Biologikoa izan daiteke kutsa-

dura, eta fisikoa, kimikoa, eta psikosoziala ere bai: indarkeria, estresa, lehiatzeko grinak, mende-

kotasunak, etab. 
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Horren guztiaren arabera, Marc Lalonderen ustez, hauek bultzatu beharko lituzkete gobernuek: 

 Osasuna sustatzeko ekimenak: txikitatik bizimodu osasungarria har dezagun, eta 

 Ingurumena zaintzeko ekimenak 
 

 

1.3 Osasun-hezkuntza 
 

Osasun-hezkuntza baliabide bat da, gizarte osoari zuzendutako prozesua, eta helburu nagusi bat du: 

guztiok izatea bizimodu osasungarriak, osasunari kalte egiten dioten egoerak saihestuz.  

 

Helburu hori lortzeko, hauek erabiltzen dira: 

 Osasun-prebentzioa: osasun-arazoak saihestea, egoera arriskutsuak norberaren kontrolpean 

edukitzea edota haien ondorioak saihestu edo gutxitzea. Adibidez, mamografiak egiteko kanpainak. 

 Osasun-sustapena: bizimodu osasungarriak gureganatzea. Adibidez, dieta orekatuaren aldeko 

kanpainak, kirola egiteko kanpainak, eta beste. 

 

Batzuetan ez da erraza biak bereiztea, eta batera egiten dira. 

 

 

1.4 Osasun-hezkuntza haur-eskolan 
 

Nagusion osasuna umeen eskuetan dago, hau da, pairatuko ditugun gaixotasunen sorburua gure 

txikitako ohituretan datzala askotan. Zer-nolako ohiturak ditugun (nolako bizimodua dugun, nola elikatzen 

garen, nola ematen dugun atseden-denbora...), gaixotasun bat edo beste izateko aukera gehiago edo 

gutxiago edukiko ditugu. Horra, hain zuzen ere, zergatik sartzen dugun osasun-hezkuntza haur-eskolan. 

Umetan bizi-ohiturak landuz gero, nagusitzean osasun hobea edukiko dugu. 

 

Haur-eskolak gizarteratzeko elementu gisa duen garrantzia gero eta handiagoa da. Umeak gero eta 

lehenago doaz haur-eskoletara, gero eta denbora gehiago pasatzen dute eskolan. Eta lehen familiak 

bakarrik transmititzen zituenak orain haur-eskolak ere transmititu behar ditu, betiere familiekin batera. 

Haur-eskolaren oso zeregin garrantzitsua du ohitura osasungarriak bereganatzean.  

 

Haur-eskolak, umeekin ez ezik, gurasoekin ere landu behar du osasun-hezkuntza. Umeak eskolan 

ikasi behar ditu higiene-ohiturak, elikatze-ohiturak, besteekin erlazionatzen ikasi behar du… Bilerak 

egingo ditugu gurasoekin; batzuetan, ikasle guztien gurasoekin, eta beste batzuetan, ume baten gura-

soekin. Bilera horiek ez ezik, zirkularrak, mahai-inguruak, konferentziak eta beste baliatuko ditugu gurasoei 
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argibideak eta orientazioak emateko. Guraso askok eskertzen dituzte komunikazio horietatik hartzen 

dituzten gomendioak, iritziak, eta beste; izan ere, guztiz nabarmena da, etapa honetan bileretara zenbat 

guraso doan kontuan hartuta. 

 

Baina haur-eskolak, eraginkorra izango bada, erakutsi behar du berak ere betetzen duela irakatsi nahi 

duena, eta osasun-printzipioak erakutsi behar ditu bere antolaeran, egituretan, instalazioetan, langile-

engan eta banakako eta taldekako jardueretan. 

 

Beraz, oso garrantzitsua da haur-eskolaren zeregina. Are gehiago, kontuan hartzen badugu ume 

askok haur-eskoletan baino ez dituztela ikasiko ohitura horiek (izan ere, guraso batzuei honelako 

esaldiak entzuten dizkiegu: “Eskolara joaten denean ikasiko du jaten”, edo “Eskolan hasi, eta orduantxe 

utziko dio pixoihala erabiltzeari”). 

 

 

1.5 Hezitzailearen rola 
 

Hezitzaileok eredugarri izan behar dugu; izan ere, betidanik entzun dugu ekintzez hitzez baino 

hobeto transmititzen dela dena, eta hezitzaileok oso kontuan hartu behar dugu hori. Behar-beharrezkoa 

deritzogu arlo horretan gogoeta bat egiteari.  

 

Nola antolatzen dugu gure bizitza? Zer-nolako ohiturak ditugu? Zein dira osasungarriak? Zein dira 

kaltegarriak? Zer alda dezakegu? Nola transmititzen ditugu gauzak? Nolakoak gara umeen aurrean?... 

 

Atal honen laburpen gisa: argi dago gure bizimoduak garrantzi handia duela guztion osasunean, eta 

bizimodu horretako zimendu asko haurtzaroan hartzen dira. Gaur egun, gero eta lehenago eskolaratzen 

dira ume gehienak. Beraz, agerikoa da haur-eskolak osasun-heziketan duen rolaren garrantzia. Rol hori 

betetzea haur-eskolako langile guztiei dagokie, bai hezitzaileei, bai garbitzaileei, bai jantokiko lagun-

tzaileei. Egituretan ere agertu behar du ardura horrek, eta, aurrera eramateko, lagundu diezaguten 

eskatuko diegu familiei. 
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22  00--66  UURRTTEE  BBIITTAARRTTEEKKOO  HHAAZZTTEEAA  
 

Eta hasiera bakoitzean magia bat bizi da, babesten eta bizitzen laguntzen gaituena. 

Herman Hesse 

 

2.1 Haztea 
 

 Lehenengo kontzeptuak 
 

Izaki bizidun guztiek bezala, ernaltzen den unetik bertatik, logika biologiko bat, antolamendu bat eta 

heltze-egutegi bat ditu giza organismoak.  

 

Jarraitu baino lehen, komenigarria da askotan erabiliko ditugun hitz batzuk definitzea: 

 Haztea: biologia-fenomeno korapilatsua da, eta zenbait gorputz-aldaketa biltzen ditu. Aldaketa 

horiek kuantitatiboak direnez, erraz neurtzen dira: altuera, pisua... (ohikoenak aipatzearren). 

Hazte-abiadura oso handia da haurtzaroan, batez ere bizitzaren lehenengo urtean: jaiotzean 

izaniko pisua hirukoiztu ere egin daiteke lehen urte horretan, eta altuera % 50 handitu. Handi-

tzeak ezin dio lehenengo urteko abiadurari eutsi, eta lehen urtea bete eta gero, moteldu egiten 

da haztearen abiadura. 

Ume guztien nahitaezko prozesua da, bizitzan zehar gertatzen diren aldaketak genetikoki progra-

matuta baitaude; horrekin esan nahi da, oso arazo larririk egon ezean, antzeko egutegiari jarraituz 

hazten direla ume guztiak. Hori dela eta, gero ikusiko dugunez, umeen hazte-prozesua kontro-

latzeko formulak eta taulak daude. 

Prozedura biren bitartez lortzen da umea haztea: gorputzeko zelulen tamaina handituta eta 

zelulak ugalduta.  

Ez dauka bilakabide linealik, eta hainbat etapa daude: 

 Fetualdia: umetoki barneko 9 hilabeteak. 

 Niniaroa: jaiotzetik lehengo urtea bete arte. 

 Haurtzaro goiztiarra: lehenengo urtetik hirugarren urtea bete arte. 

 Haurtzaro berantiarra: hirugarren urtetik hamargarren urtea bete arte. 

 Pubertaroa: 10-14 urte bitartekoa (sexuaren arabera). 

 Nerabezaroa: 14-18 urte bitartekoa. 
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 Heltzea: biologia-aldaketak edo barne-egituren aldaketak biltzen ditu. Adibidez: ume batek, hitz 

egin ahal izateko, gorputz barruko zenbait egitura garatu behar ditu (esaterako, garuna eta 

ahozko artikulaziorako aparatua); horrela, sei hilabeteko ume batek ezin du hitz egin oraindik, 

egitura horiek ez baititu oraindik garatuta. Heltzea haztearekin erlazionatuta dago. 

Sistema, aparatu edo organoen garatze-graduak dagozkio heltzeari. Horrexegatik esan daiteke, 

adibidez, hormona-sistema pubertaroan garatzen dela, hormona-sistema nerabezaroan heltzen 

dela, sexu-hormonen sistema heltzeak nerabezaroa dakarrela, lehen puber zenak, heltzeari esker, 

ugaltzeko gaitasuna daukala... 

Heltze-prozesuak hurrenkera jakin bat segitzen du: lehenengo eta behin, burua; gero, gorputz-

enborra; eta, azkenik, gorputz-adarrak.  

 Garapena: psike-aldaketak biltzen ditu. Kualitatiboak dira neurri handi batean. Hemen txertatzen 

dira mintzaira, pentsamenduak, emozioak eta bestelakoak. Inguruneak eragin handia dauka 

garapenean. Inguruneak bizitza osoan zehar baldintzatzen du prozesu hau, eta berebiziko 

garrantzia dauka haurtzaroan. Umeak kapazitate horiek modu egokian landu ahal izateko, 

inguruneak pizgarria, babesgarria, abegikorra, maitagarria, gozoa… izan behar du, batez ere, 

lehenengo urteetan. Haztearekin eta heltzearekin dago erlazionatuta: umea hazi eta heldu ahala 

garatzen dira puntu honetan aipatutako ahalmenak. 

 Ikasketa: prozesu honen bitartez jarrerak alda daitezke, eta hain zuzen, hori da bere eginkizunik 

behinena. Eskarmentuarekin, ingurunearekiko erlazioarekin, beste pertsonekiko erlazioarekin lortzen 

da, harreman guztietan, egituratuetan eta ez-egituratuetan. 

 

Inkontziente biologikoa 

Gizarte-inkontzientea 

Giza psikismoa 



Autonomia Pertsonala eta Osasuna 
 

LANBIDE EKIMENA      
11

 

Ikasketak, gure jarreretan eragina edukitzeaz aparte, haztean, garapenean eta heltzean dauka 

eragina. Ikasketak barruko aldaketak eragiten ditu; izan ere, eragin zuzena dauka garunean. 

Adibidez, haurrak hitz egin dezan, ez da nahikoa hizkuntza gobernatzen duten atal fisikoak 

haztea eta heltzea; horretaz gain, estimulu fisikoak eta batez ere sozialak behar dira umea hitz 

egiten hasteko: neuronek elikagai mota horiek behar dituzte ezinbestean; oso garrantzitsuak dira 

garapen psikologikorako. Eta hori oso kontuan hartzekoa da gure arloan. Gutxieneko estimu-

lazioek gutxieneko garapena bermatzen dute: horregatik, garapen psikologiko ona nahi badugu, 

alderdi kognitiboari, sozialari eta afektiboari dagokienez, esperientzia aberatsak eta askotarikoak 

eskaintzea da gure zeregina. Badira-eta garunaren ohiko elikaduraz aparte beste elikadura mota 

garrantzitsu batzuk ere! 

 

 

Hezitzaileak ikasketa landuko du gehienbat atal guztietan, aurrerantzean ikusiko dugunez.  

 

 

2.2 Hazte-prozesuaren kontrola: faktore endogenoak eta exogenoak 
 

Hazte-prozesua oso antolatuta dago. Egutegi propioa dauka, eta dena egiten da hurrenkera bati 

segituz eta pixkanaka-pixkanaka.  

 

Bere plana aurrera eramateko, mekanismo zuzentzaile batzuk ditu.  

 

 Faktore endogenoak 
 

Organismoaren barrukoak. Faktore endogenoek pertsona baten eta beste baten hazkuntza-prozesuen 

artean dauden erregulartasunak kontrolatzen dituzte. Herentzia-faktoreak eta berreskuratze-prozesuak 

dira garrantzitsuenak. 

Garapen psikomotorra 

Hazte atala 

Heltze atala Harreman atala 
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Hazteak ibilbide jakina du, eta hasierako heldutasunik ezetik heldutasun-maila gero eta handia-

goetara eramango du gorputza. Eta arazo edo asalduraren batek hazte-prozesuak programatutako 

ibilbidetik aldenarazten bagaitu, galdutako bidea berreskuratzeko joera izango dugu ibilbidea galarazi 

digun arazoa amaitu eta gero. Horri berreskuratze-prozesu deitzen zaio. 

 

 Berreskuratze-prozesua 

 

Mekanismo zuzentzailea da. Arazo bat gertatu ostean galdutako ibilbidea berreskuratzeari ekiten dio. 

Arazoak mota askotakoak izan daitezke, direla naturalak edo ez-naturalak. 

 

Adibide bi emate aldera: gaizki elikatzeagatik suerta daitezke arazoak, edo amak umetoki txikia eduki-

tzeagatik. Azken hori azalduko dugu, berreskuratze-prozesuak nola funtzionatzen duen ikusteko: baliteke 

amaren umetokiak leku txikia izateagatik behar beste ez haztea ume bat; baina jaio eta gero, berreskuratze-

prozesua martxan jartzen da, eta utzi behar izan duen hazte-ibilbideari ekiten dio ohi baino arinago, kode 

genetikoan gordetako gorputz-tamaina izan arte; hortik aurrera, hazte-erritmo normalari ekingo dio. 

 

Baina, zoritxarrez, berreskuratze-prozesuak mugak ditu: hazte-kurbatik aldentzen duen arazoa zenbat 

eta lehenago sortu, zenbat eta gogorragoa izan eta zenbat eta gehiago iraun, orduan eta zailagoa izango 

da berreskuratze-prozesua erabat eraginkorra izatea. 

 

Horra zergatik saihestu behar diren lehenbailehen arazoak, ondorio larririk ez izateko. 

 

 Herentzia-faktoreak 

 

Izaki bizidunok geneetan daukagu informazioa. Geneak belaunaldiz belaunaldi transmititzen dira, eta 

gure ezaugarri batzuk baldintzatzen dituzte, hazte atal batzuk tartean: altuera, pisua, ilea, azala, begien 

kolorea eta beste. 

 

Dena dela, ezaugarri gehienetan (altueran, pisuan...) ez da balio finko eta itxi bat, baizik eta tarte 

irekia dauka, eta kanpo-faktoreek ere eduki dezakete eragina tarte horretan. 

 

 Faktore exogenoak 
 

Organismotik at dauden faktoreak dira, eta hazte-prozesua baldintzatzen dute. Hauen garrantzia begi-

bistakoa da, esaterako, ikerlan batzuek erakutsi digute gizarte-maila baxuetako haurren batez besteko 

altuera goi-mailako gizarte-klaseetakoena baino txikiagoa dela. 
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Kanpo-faktoreen eragina ezin da zalantzan jarri. Baina eragin hori mugatua da, nolabaiteko erreakzio-

tartea baitago. Altueraren adibidea hartuko dugu horren frogagarri: herentziak ez du zehazten inork 1,85 cm 

altu izan behar duenik; herentziak zentimetro gutxi batzuetako tartea zehazten du, eta tarte horren barrukoa 

izango da pertsonaren altuera; baldintza guztiak aldeko gertatuz gero, tarte horretako altuerarik handiena 

lortuko du, eta aurkakoak izanez gero, pertsona horren altuera tartearen beheko muturrekoa izango da. 

 

Baina zein dira kanpoko-faktore horiek? Zein dira aldekoak eta zein kontrakoak? Batzuk edono-

rentzat dira ezagunak, esate baterako, elikadura, bizi-ohiturak, faktore sozioekonomikoak, soziokul-

turalak, ingurunea, gaixotasunak… eta faktore psikologikoak ere bai (muturreraino eramanda, gabeziak 

eragindako nanismoa: denbora luzean gabezia afektiboa izatearen ondorioz altuera eta pisua oso txikia 

izatea, hain zuzen ere). 

 

Laburpen gisa: argi dago hazte-prozesua ondo antolatuta dagoela, eta geneetan agertutakoari 

jarraitzen diola; horretarako, berreskuratze-prozesua agertzen da. Hazte-prozesuan kanpo-faktoreek ere 

badaukate eragina, baina ez mugarik gabe, herentziak jarritako tarte baten barruan baizik. 

 

 

2.3 Jaio aurreko haztea 
 

Jaio aurreko hazkuntza oso azkarra da. Bederatzi hilabetean, zigoto bat izatetik 3 kilogramo ingu-

ruko pisua eta metro-erdiko altuera duen haur bat izatera pasatzen da. Harrigarria da nola osatzen den 

fetua. Eta horrela hazteak garbi adierazten du logika endogenoa duela; izan ere, gizaki guztiengan 

berdin gertatzen da. 

 

Hemen bi etapa nagusi berezi ohi dira: enbrioialdia eta fetualdia. 

 Enbrioialdia: ernaldu ondoko bigarren astetik zortzigarren astera bitarteko aldia da. Etapa 

honetako enbrioi askok ez dute aurrera jarraitzen, eta berez galtzen (abortatzen) dira anomalia 

bat dela eta. Askotan, emakumeak ez du jakiten haurdun dagoenik, eta odol-galtzearekin nahas 

daiteke enbrioia galtzea. Enbrioialdiaren amaieran, nahiz eta izaki txiki horren tamaina hiru bat 

zentimetrokoa baino ez izan, erraz atzeman daiteke gizakia dela: burua, besoak, hankak, bihotz-

taupadak, nerbio-sistema… ezaugarri guztiak ditu.  

 Fetualdia: ernaldu ondoko zortzigarren astetik jaiotzeko unerainokoa da. Gorputza erabat 

osatuko da, eta pixkanaka proportzionatuz joango da. Bete dezakeen leku guztia bete arte 

haziko da; une horretan (zortzigarren eta bederatzigarren hilabetearen inguruan gertatzen da), 

eten egiten du hazte-prozesua, baina jaio eta gero berreskuratze-prozesua martxan jartzen da 

hazte-kurba berreskuratu arte. 
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Enbrioiaren eta fetuaren hazkuntzak eragin bikoitza du: faktore endogenoak eta exogenoak, barruko 

logikaren eragina eta kanpoko eragina.  

 

Kanpoko eraginen artean, hauek nabarmenduko ditugu:  

 Ama gaizki elikatzea 

 Amak drogak hartzea 

 Amaren hainbat gaixotasunek eragin txarra izan dezakete fetuarengan (errubeolak, esate 

baterako) 

 Erradiazioak jasatea 

 

Aurkako faktore horietako batzuek oso ondorio txarrak dituzte enbrioialdian edo ondorengo asteetan 

gertatzen badira (erradiazioen eta errubeolaren kasuak, adibidez). 

 

Ume goiztiarrei buruzko zenbait zehaztasun adieraziko ditugu ondorengo lerrootan. Aspaldidanik 

bereizten dira bi irizpide hauek: pisua eta zenbat iraun duen haurdunaldiak. Hala, 2,500 kg baino gutxia-

goko pisuarekin jaiotakoei bakarrik deitzen zaie ume goiztiar. Eta arazo horrekin jaiotako ume baten 

pronostikoari buruz hiru baieztapen egin ditzakegu. Lehena: balio normaletatik zenbat eta hurbilago 

egon, hainbat eta pronostiko hobea izango du jaioberriak ondo garatzeko. Ez da berdina 2,100 kg-rekin 

edo 1,600 kg-rekin etortzea mundura, gainerako baldintzak berdinak badira. Kasu honetan, jaiotzean 

2,100 kg pisatzen duenak besteak baino pronostiko hobea izango du. Bigarrena: horrelako arazo batekin 

jaiotako umeen berreskuratze-prozesua lehenengo bi edo hiru urteetan ondo betetzen bada, pronostiko 

hobea izango dute. Eta hirugarrena: arazo horiek zenbat eta lehenago tratatu, hainbat eta hobea izango 

da pronostikoa. 

 

2.4 Jaiotza eta lehen haurtzaroa 
 

Haur gehienek ez daukate inolako arazorik umetoki barnean daudenean, eta erditze-prozesua ere 

arazorik gabe gertatzen da.  

 

Jaiotzean gertatzen den arazorik azpimarragarriena jaioberriaren anoxia edo hipoxia da gehienetan. 

Umeak arnasa hartzen hasteko izan ditzakeen arazoak izendatzeko erabiltzen dira izen horiek. Neuronek 

oxigenoa behar dute bizitzeko, eta oxigeno gabe geldituz gero, arazo larria sor daiteke. Nahiz eta anoxia 

askok ondoriorik ez eduki, anoxia larriagoak ere gertatzen dira, eta arrastoak utz ditzakete: atzerapenak 

heltze-prozesuan, garapen psikomotor geldoegiak.... Lehenago adierazi dugun bezala, oso garrantzitsua 

da lehenbailehen egitea diagnostikoa eta lehenbailehen hastea tratatzen.  
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 Jaioberriaren diagnostikoa 
 

Prozedura estandarizatuak. Beharbada, Apgar testa da ezagunena. Jaioberriaren bost alderdi neurtzen 

ditu: muskuluen tonua, kolorea, erreflexu-erreakzioak, bihotzaren erritmoa eta arnasa hartzeko ahalegina. 

 

Alderdi bakoitza balio batekin (0, 1, edo 2) baloratzen da aldez aurretik ezarritako arauen arabera. 

Balorazio hori bizitzako lehen, bosgarren eta batzuetan hamargarren minutuetan egiten da. Gehienez 10 

puntu lor daitezke, eta % 90ek 7 puntu edo gehiago lortzen dute. 4 edo gutxiago ateratzen dituzten 

haurrek laguntza behar izaten dute bizirauteko. Lehenengo minutuan 7 baino txikiagoa den puntuazioak 

adieraz dezake fetuak sufritu egin duela jaiotzean. Bost minutu pasatu eta gero puntuazioa hobetzen bada, 

beharbada ez du edukiko inolako ondoriorik, baina hobetu ezean, ondorio txarrak utz ditzake. 

 

 Umearen proportzioen aldaketak 
 

Jaioberriaren proportzioak oso desberdinak dira heldu batenekin konparatuz gero: buruak, esaterako, 

gorputz osoaren % 25 hartzen du; heldu batengan, ostera, % 7koa da; jaioberriek ia ez dute leporik, 

eta heldu batenak baino 4 aldiz txikiagoak ditu besoak. 

 

Proportziook aldatzen joango dira. Eta, hala, buruaren proportzioa heldu batenarekin konparatuz, 

% 90ekoa izango da 5 urterekin. 

 

 Haziera-gradienteak 
 

Umea ez da hazten era uniformean, ez eta norabide guztietan batera ere. Lege batzuei jarraitzen die 

prozesuak: 

 Garapenaren lege zefalokaudalaren arabera, burutik gertuen dauden gorputz atalak 

kontrolatzen dira lehenik. Horrenbestez, lehenago indartuko dira lepoko muskuluak 

enborreko muskuluak baino. Eta besoekin eta hankekin gauza bera: lehenago indartuko 

dira besoak hankak baino. 

 Lege proximo-distala: gorputzaren ardatzetik hurbilen dauden atalak lehenago indartzen 

dira ardatz horretatik urrunago daudenak baino. Hori dela eta, sorbaldaren artikulazioa ukon-

doarena baino lehenago garatuko da, ukondoarena eskumuturrarena baino lehenago kontro-

latuko da, eta huri hatzen artikulazioa baino lehenago. Horrexegatik egiten dira, hain zuzen 

ere, zirriborro desordenatuak sigi-saga zirriborroak baino lehen. Eta, sigi-saga moduko zirri-
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borroak egiteko ukondoa astindu besterik ez denez egin behar, sigi-saga modukoak zirriborro 

zirkularrak baino lehenago egiten dira, azken horiek eskumuturra biratzea eskatzen baitute. 

Gorputzaren ardatzetik urrutien dauden atalen kontrola ez da lortzen lehen haurtzaroan, haur-

eskolako urteetan (eskumuturraren kontrola eta, gutxiago, hatzena) eta ondorengo urteetan 

(hatzen mugimenduen kontrol fina) baizik.  

 

 

 Pisua eta altuera 
 

Lehenengo urtean izugarri hazten da haurra.  

 

Jaio ondoren, lehenengo egunetan pisua galtzen du umeak. Izan ere, amari esne-iraina etorri arte ez 

du jaten, eta mekonioa botatzen du umeak. (Mekonioa: ume jaioberriak heste meharretik kanporatzen 

duen gai arre-berdexka eta likatsua, mukiz, behazunez eta epitelio-hondakinez osatua).  

 

Galera hori aste baten buruan berreskuratu, eta lehenengo sei hilabeteetan eguneko 20 gramo eta 

hurrengo sei hilabeteetan eguneko 15 gramo loditzen da. Bosgarren hilabeterako umeak bikoiztu egiten 

du pisua, eta lehen urtea betetzean jaiotzeko pisua hirukoiztua izaten du. Hazkuntza ez da eteten, baina 

urteak aurrera joan ahala, mantsotu egiten da, eta urteko 2.000 gramo loditzen da. 

 

Altuera etengabe handitzen da pubertarora heldu arte. Oro har, jaioberriaren altuera 48-52 cm izaten 

da, eta lehenengo urtean % 50 handitzen da. Hazte fisikoa nahiko azkarra da lehenengo bi edo hiru 

urteetan, baina hortik aurrera moteldu egiten da. Bigarren urtean 8-12 cm altuagoa izaten da, eta hiru-

garren urtetik aurrera 6-8 cm baino ez da hazten urteko.  

 

 

 Perimetro zefalikoa eta torazikoa 
 

Buruko hezurrak oraindik ez daude erabat batuta umeengan, eta fontanelak eta suturak dituelako haz 

daiteke burezurra. Perimetro zefalikoa neurtuz eta neurketa bakoitza aurreko neurketekin konparatuz 

kontrola dezakegu nola hazten den. Perimetro zefalikoa zentimetrotan neurtzen da. Estandarizatuta dago, 

eta estandar horrek adierazten digu umeen ohiko hazte-prozesua.  

 

Perimetro torazikoak edukiera torazikoa adierazten du: zenbat eta handiagoa izan perimetroa, hainbat 

eta edukiera handiagoa izango du toraxak. Jaiotzean 32 cm-koa izaten da, eta 47 cm-koa lehenengo 

urtea betetzean. 



Autonomia Pertsonala eta Osasuna 
 

LANBIDE EKIMENA      
17

 

 Hezurren eta muskuluen garapena 
 

Hasieran hezur gehienak kartilagoak dira, eta mineralen eta batez ere kaltzioaren eraginez gogortu 

egiten dira. 

 

Muskuluak lege proximo-distalaren eta zefalokaudalaren arabera garatzen dira, eta muskulu-ehunak 

gantz-ehuna ordezkatzen du. 

 

 

2.5 Haztearen eta garapenaren balorazioak 
 

Umearen jarraipena behar bezalakoa izan dadin, oso inportantea da osasun-sistemaren, familiaren 

eta haur-eskolaren arteko harremana. Haur-eskolak eta osasun-sistemak balorazio-instrumentu eragin-

korrak erabiltzen dituzte, familiek erabiltzen ez dituztenak.  

 

 

 Hazte-kurbak  
(ikus kapituluaren amaieran datozen grafikoak, haurrarenkartila.pdf dokumentutik hartuak) 

 

Hazte fisikoa oso prozesu erregularra denez, estandarizatuta eta tauletan jasoa dago. Taulok 

adierazten dute zenbat hazten diren haurrak altueran eta pisuan nerabezarora iritsi arte. Adin eta sexu 

bakoitzari zazpina balio esleitzen zaizkio. Erdiko balioa, 50 pertzentila, batez bestekoarekin bat dator. 10 

pertzentilari eta 90 pertzentilari dagozkien balioen artean adin-lagin bakoitzeko umeen % 80 daude. 90 

pertzentiletik gora, beren adin taldearekin konparatuz altuera eta pisu handiagoa duten % 10ak ditugu, 

eta berdin 10 pertzentiletik behera, beren adinarekin konparatuz altuera edo pisu txikiagoa dutenak. 

 

Horietaz gainera, beste taula batzuk ere erabiltzen dira: batetik, altueraren eta pisuaren arteko 

erlazioa ematen dutenak (kasu honetan, adina kontuan eduki gabe); bestetik, bi urte bete arte, 

burezurraren hazkunde-kurbak. 

 

Guztiok nahi izaten dugu hazte-balioak normaltasunaren barrukoak izatea. Baina hor barruan ez 

egoteak ez du gehienetan ezer esan nahi, agian besteak baino txikiagoa edo altuagoa izango dela 

haurra, baina pertsona erabat normalak direla onartu beharko dugu. 

 

Kasu honetan, ume bakoitzak hazten jarraitzen duela ziurtatzea da interesgarriena, hazte-kurba 

koherente bat duela eta ez dela garaia baino lehen eteten ezin berreskuratzeko moduan. 
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 Garapenaren jarraipena 
 

Hezitzaileok arlo honetan gerta litezkeen arazoez ohartaraziz har dezakegu parte. Guri ez dagokigu 

tratatzea —hori medikuei edo psikologoei dagokie—, baina ohartaraz dezakegu erne egon behar dela 

arazo bat agertuz gero. Metodo guztien artean, Haizea-Llevant testa aipatuko dugu, oso interesgarria 

da-eta erabiltzen jakitea. 

 

Haizea-Llevant testa behatze-eskala bat da, eta umea nola garatzen ari den ebaluatzeko erabiltzen 

da. Heziketa- eta medizikuntza-profesionalei zuzenduta dago. 0-6 urte arteko umeen garapenean gerta 

daitezkeen anomaliak lehenbailehen detektatzea eta tratatzea dira haren xedeak, eta oso material 

aproposa da haur-eskoletan erabiltzeko. Umeen garapen sozial eta kognitiboak eta mugimenduaren 

garapena neurtzen ditu, eta Euskal Autonomia Erkidegorako egokituta dago. Lau arlotan (sozializazioan, 

manipulazioan, logika matematikoan eta jarrera-arloan) banatutako 97 behatze-elementuk osatzen dute.  

 

 Hezitzailea eta balorazioak 
 

Hezitzaileak kontuz ibili behar du egin ditzakeen balorazioekin, eta kontuz jokatu behar du,  ez du 

pentsatu behar beren adinerako txiki eta mehe diren haur guztiek gabezia afektiboak dituztenik. Axolaga-

bekeria galanta da sintoma batek ezinbestean kausa bat behar duela pentsatu eta gurasoak epaitzea. 

 

Ume guztiek ez daukate garapen berdintsua arlo guztietan, eta guri ez dagokigu umeak etiketatzea. 

Lagundu egin behar diogu umeari bere ikasketaren eta garapenaren prozesuak aurrera eramaten, ahalik 

eta potentzial handiena lor dezan. Garrantzitsua da arazoak detektatzen eta, ahal den neurrian, arazoak 

saihesten edo bideratzen dugun zeregina. Anomalia bat hautematen badugu, onena da lankideekin eta 

haur-eskolako arduradunenekin kontsultatzea, eta ondoren, arazo bat egon litekeela pentsatzen jarrai-

tzen badugu, orduan bai, gurasoekin hitz egin, haurra medikuarenera edo psikologoarenera eramateko.  

 

Arlo honetan dugun ardura, batez ere, detektatzen laguntzea da, zeren tratatzea gehienetan ez 

baitagokigu guri. Egin dezakegun gauzarik onena ez etiketatzea da; izan ere, bizitzako arazoak 

normaltasunaren barruan hartuta hobeto lagunduko diogu haurrari. Ume batek, txikia izanda ere, nahiz 

eta bere adinekoekin konparatuz oso txikia izan, umea izaten jarraituko du, pertsona izaten jarraituko du. 

Eta horixe da gure lana: umeekin lan egitea; txikiak edo handiak, argalak edo lodiak, politak edo itsusiak 

direlarik ere, ume guztiak ondo zaintzea eta heztea da gure lana. Eta askotan medikuntza-kontzeptu 

askok ez digute ezertarako balio gure lana betetzeko orduan.  
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33  HHAAUURRRREENN  EELLIIKKAADDUURRAA  EETTAA  NNUUTTRRIIZZIIOOAA  
 

Errazak zaila dirudi 

Lao Tse 

 

Bazkaldu gutxi eta afaldu gutxiago, gorputz osoko osasuna urdailean eraikitzen baita.  

Miguel de Cervantes 

 

 

3.1 Elikadura eta nutrizioa 
 

Antzekoak izan arren, nutrizioa eta elikadura ez dira sinonimoak. Eta hori ulertzeko, aurretik jakin 

beharreko zenbait kontzeptu definituko ditugu: 

 Elikatzea: elikagaiak digestio-hodira iristeko kontzienteki egiten dugun borondatezko prozesua 

da. Hainbat faktorek dute eragina hartzen ditugun janarietan: ohitura sozialak, norberaren ohiturak, 

erosteko ahalmena, gustuak eta jateko beharra. Adibidez, Japonian oso estimatuak dira algak 

sukaldaritzan, baina hemen Euskal Herrian ia-ia ez dira erabiltzen.  

Ikusten denez, jatekoa kanpoko eragileen araberakoa da, hots, heziketaren, kulturaren eta ekono-

miaren araberakoa, eta, beraz, kontzienteki alda daiteke. Elikatze-ohiturak ikasi egin daitezke. 

 Elikagaiak (edo janariak): jaten ditugun produktu natural zein landuak dira. Zapore, usain eta 

itxura erakargarria dute eta mantenugaiak eskaintzen dizkigute. Esate baterako: barazkiak, 

arrautzak, esnea, arrainak, esnekiak, gozokiak… 

 Nutrizioa: organismoak mantenugaiak lortu eta erabiltzeko beharrezkoak diren prozesu guztien 

multzoa da. Mantenugai horiek janarietatik hartzen ditu organismoak; izan ere, bizitzeko behar 

dituen substantzia guztiak barneratu eta erabiltzen ditu. Zelulek bizirik irautea da helburua.  

Hona hemen zein diren nutrizioko prozesuak: elikagaien digestioa, absortzioa, garraioa eta meta-

bolismoa. Nutrizioa prozesu fisiologikoz bakarrik osatzen da. Horiek guztiak prozesu inkontzien-

teak dira, borondatetik kanpokoak, eta, beraz, ezin dira hezi edo ikasi. 

 Mantenugaiak: bizitzeko ezinbestekoak diren konposatu kimikoak dira. Proteinak, gluzidoak, 

lipidoak, bitaminak, ura eta mineralak dira.  

 Metabolismoa: organismo bizidunetan gertatzen diren erreakzio kimikoen multzoa da. Substan-

tzia berriak hartzen dira, substantzia horien osagai zelularrak gehitzeko edo berritzeko; energia-

iturri gisa zein behar diren molekulak sintetizatzeko erabiltzen dira. 
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 Gosea: jateko beharra da, gorputzak mantenugaiak behar dituenean agertzen dena. Beharrak 

aseta desagertzen da. 

 Apetitua: jateko gogoa da. Jaten duguna kontrolatzen du. Nahiz eta gure mantenugai-beharrak 

aseta egon, jaten jarrai dezakegu. Askotan goserik gabe jaten dugu, eta apetituak agintzen du hor. 

Apetituan zenbait aspektuk dute eragina: behar psikologikoak, janariaren aurkezpena… 

 

Elikatzea da jaten dugunean egiten duguna. Frutaz betetako plater batetik banana bat (eta ez sagar 

bat) aukeratzen dugunean, azala kendu ondoren ahora eramaten dugunean eta mastekatzen dugunean 

egiten dugun borondatezko prozesu hori guztia da elikatzea. Elikagaiak (gure kasuan, banana) digestio-

aparatuan prozesatzen direnean hasten da nutrizioa; elikagaien mantenugaiak bereizi, hartu eta aprobe-

txagarria ez den guztia kanporatzen da. Gosea sentituta, fruta ale bat har dezakegu, baina apetituak 

agintzen badu, fruta ale guztiak jan ditzakegu. Askotan, apetituak ematen du banana bat edo plater bete 

fruta jateko gogoa. 

 

 

3.2 Zertarako balio duten mantenugaiek 
 

Mantenugaiek, organismoan sartu ondoren, funtzio hauek betetzen dituzte nagusiki: 

 Funtzio plastikoa edo berriztagarria. Bi funtzio betetzen dituzte: alde batetik, ehun berriak 

osatzen dituzte, eta, beste alde batetik, aurretik daudenak (etengabeko higadura-prozesu baten 

pean daudenak) konpontzen dituzte. 

Oso garrantzitsua da gizakiaren bizitzako lehenengo urteetan (haurtzaroan eta nerabezaroan), 

orduantxe ari baita gorputza eratzen. 

Funtzio honetaz arduratzen diren oinarrizko mantenugaiak proteinak eta gatz mineralak dira. 

 Funtzio energetikoa. Funtzio honen bidez, organismoak eguneroko jardueretarako beharrezko 

energia lortzen du, bai bizirik irauteko jarduera inkontzienteetarako (arnasa hartu, digeritu…), bai 

ezinbestean lan muskularra eskatzen dutenetarako (ibili, korrika egin…), baita eta gorputz-

tenperaturari aldaketa handirik gabe eusteko behar den energia ere. 

Mantenugaien artean, lipidoek eta gluzidoek dute energia. 

 Funtzio erregulatzailea. Oreka mantentzeaz arduratzen da, organismoko prozesu metaboli-

koetan erabateko oreka egon dadin. Hau da, gorputzak behar dituen elementuak xurgatu eta 

erabiltzeko mekanismo konplexuak mantentzeaz arduratzen da. 

Bitaminek eta zenbait gatz mineralek funtzio erregulatzailea betetzen dute. 

Esandako guztia laburbiltzeko, taula bat egingo dugu. Lehenengo errenkadan, mantenugai 

motak agertzen dira; bigarren errenkadan, mantenugai horiek non dauden; eta hirugarrenean, 

zertarako erabiltzen dituen gure organismoak.   
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Mantenugai berriztagarriak Mantenugai energetikoak Mantenugai erregulatzaileak 

Proteinak 

Gatz mineralak 

Lipidoak 

Karbohidratoak 

Bitaminak 

Gatz mineralak 

Haztea 

Ehunak zaintzea eta berriztatzea 

Jarduera fisikoa 

Oinarrizko mantentze-funtzioa 
Infekzioekiko erresistentzia 

 

 

3.3 Mantenugaiak eta janariak 

 Gluzidoak (zelulen erregaiak) 
 

Gluzidoak dituzten janariak: eztia, patatak, ogia, pasta, gozokiak, azukrea, zerealak, fruituak, lekaleak. 

Barazkiak, fruituak eta bihi osoko janariak aberatsak dira landare-zuntzetan. 

 

Ezaugarriak: eztiaren glukosak edo azukrearen sakarosak bezala, gluzido bakunak zapore gozoa du. 

Gluzido konplexuak (patataren almidoiak, esaterako), aldiz, ez du zapore gozorik 

 

Organismoan betetzen dituzten funtzioak: 

 Energetikoa, organismoak energia lortzeko erabiltzen baititu: glukosa, esaterako. 

 Hesteak erregulatzeko funtzioa (zuntza): elikagaiak g hesteetatik igarotzen laguntzen du. 

 

 Proteinak (gorputzaren adreiluak) 
 

Proteinak dituzten janariak: haragiak, arrainak, arrautzak, esnea. 

 

Ezaugarriak: oso molekula handiak dira, aminoazido izeneko molekula txikien loturek sortutakoak.  

 

Organismoan betetzen dituzten funtzioak: 

 Energetikoa (arrautzaren zuringoaren albumina) 

 Egitura-funtzioa (ilea eta azkazalak osatzen dituen keratina) 

 Erregulatzailea: entzimek metabolismoaren erreakzio guztietan hartzen dute parte 

 Babes-funtzioa (antigorputzak) 
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 Lipidoak (larrialdietarako kaloria-gordailuak) 
 

Lipidoak dituzten janariak: hestebeteak, olioa, koipea, urdaia, gurina, fruitu lehorrak, gazta. 

 

Ezaugarriak: lipido ezagunenak gantzak dira. Animalia-jatorrikoak solidoak dira giro-tenperaturan, 

eta landare-jatorrikoak (olioa, kasu), berriz, likido-egoeran daude. 

 

Organismoan betetzen dituzten funtzioak:  

 Energetikoa: gluzidoek baino energia gehiago dute. Dietan gehiegi hartzen direnean, aza-

laren azpian geratzen dira metaturik eta gantz-ehuna osatzen dute. 

 Egitura-funtzioa: batzuk mintz zelularren zati dira, adibidez, kolesterola. 

 Erregulatzailea: hormona batzuk (sexualak, adibidez) lipidoak dira. 

 

 

 Bitaminak 
 

Bitaminak dituzten janariak: barazkiak, fruituak, esnea, lekaleak. 

 

Ezaugarriak: konposizio kimiko aldakorreko molekulak dira. Batzuk gluzidoen antzekoak dira 

(adibidez, C bitamina), eta beste batzuk lipidoak dira (adibidez, A bitamina). Gutxi behar dira, baina 

egunero hartu behar ditugu guk geuk ezin ditugulako sintetizatu. Dietan bitaminak falta direnean, eskasia-

eritasunak jasaten dira. Zenbait kasutan, gehiegi hartzea ere kaltegarria da. 

 

Organismoan betetzen dituzten funtzioak: 

 Erregulatzailea: erreakzio zelularretan hartzen dute parte eta prozesu asko kontrolatzen 

dituzte (adibidez, hezurretan kaltzioa finkatzearena). 

 

 

 Gatz mineralak 
 

Gatz mineralak dituzten janariak: esneak, barazkiak, fruituak. 

 

Ezaugarriak: janarien osagai gisa edo likido batean disolbaturik aurki ditzakegu. Egunero hartzen 

ditugun gatzak: sodiozkoak, kaltziozkoak, burdinazkoak, fosforozkoak, fluorrezkoak, etab. 
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Organismoan betetzen dituzten funtzioak: 

 Egitura-funtzioa: hezurren eta hortzen osagaiak dira. 

 Erregulatzailea: prozesu askotan hartzen dute parte, adibidez, nerbio-bulkadetan. 

 

 Ura 
 

Ura duten janariak: edariak, fruituak, barazkiak, patatak. 

 

Ezaugarriak: giza organismoaren % 70 ura da. Egunero ur kantitate handia galtzen dugu gernua-

rekin eta izerdiarekin, eta, horregatik, janari eta edarien bitartez berreskuratu behar dugu. 

 

Organismoan betetzen dituzten funtzioak: 
 Erreakzio zelular guztiak ingurune honetan gertatzen dira. Urik gabe ezin da bizirik izan. 

 

 

3.4 Elikagaien piramideak 

Jakiek hiru funtzio betetzen dituzte: energetikoa, plastikoa eta erregulatzailea.  

Jakiak egokiro konbinatzea da helburu, hain zuzen, hiru eginkizun horiek betetzeko mantenugaiak 

lortzea. Horrela, organismoari elikadura-oreka eta, beraz, osasuna ematen dioten mantenugai-konbinazioa 

lortuko dugu. Gure dietaren elikadura-balioa aukeratzen ditugun jakien araberakoa da, eta, horregatik, 

ondo ezagutu behar ditugu jakiak.  

Prozesu hori errazteko, elikagai-piramidearen gida argitaratu zuen 1992an AEBko Nekazaritza 

Departamentuak (USDA). Gidaren helburua zen nutrizio-aholku batzuk ematea osasun ona izateko eta 

gaixotasun kronikoak prebenitzeko. Ordutik, sendagile, dietista eta hezitzaile ugarik erabili zuten gida 

hori mundu osoan, argia eta erabilgarria zelako. Alabaina, akatsak zituela konturatu ziren, eta beste 

piramide bat proposatu zuten 2000. urtean. 

Horri guztiari buruz, komeni da 2003ko abenduan Ana Galarragak Elhuyar aldizkarian argitaratu zuen 

artikulua irakurtzea: “Elikagaien piramidea berreraikitzen”. Artikuluan ikus dezakegu nutrizio-gomendioak 

nola eta zergatik aldatzen diren. 

Nutrizio-piramide osasungarri bat hau izan daiteke (Antonio Palomarren La despensa de Hipócrates  

liburutik hartuta dago):  
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Nutrizio-piramide osasungarri bat* 
 

4 
Hilabetean anoa bakan batzuk 

gantz saturatu 

kontzentratuak (urdaia, 

txerri-manteka, gurina, kokoa, esne-gaina)  

gantz saturatu handiko hestebeteak, 

gazta koipetsuak eta haragi koipetsuak; urdaiazpikoa 

arrain urdin handiak (atuna, hegaluzea…); perretxikoak. 

 
3 

Astean behin (neurri-neurrian!) 
omega-6tan aberats diren margarina eta hazi-olioak (ekilore- eta arto-margarinak, etab.) 

egunero baso bat ardo, 2 baso sagardo, presioko garagardo bat... aukeran! 

gantz saturatu gutxiko hestebeteak, erraiak  

zereal finduekin egindako ogiak eta deribatuak; haragi giharrak, oilaskoa eta hegaztiak. 

 
2  

Astean zenbait anoa (neurrian) 
arrautzak, esnea eta esne hartzitu osoa; arrain zuriak, itsaskiak 

eztia eta antzekoak; azukre zuria edo beltza; espeziak eta belar aromatikoak  

oliba-olioa, soja-olioa; patatak eta bestelako tuberkuluak 

olio-fruitu lehorrak, arrain urdinak. 

 
1 

Egunero (edo ia egunero) 
esne gaingabetua; jogurt eta bestelako esne hartzitu gaingabetuak**,  

lekale lehorrak; osoko ogiak eta osoko zerealak; fruta pasak 

ura; sasoian sasoiko kolore handiko barazkiak; sasoian sasoiko fruta 

 
0 

ariketa fisikoa egunero (adibidez, ordu erdiko paseoa gutxienez)  

 
(*) Piramide hau osasun oneko gizakientzat da, eta 1 eta 2 taldeak nahikoak dira dieta mediterraneoa edo esne-

arrautza-barazki motako dieta biak oso orekatuak eta osasungarriak lortzeko.  

(**) Haurdun dauden emakumeek, bular-emaileek eta haurrek hobe dute esneki osoa hartzea. 
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Janari-anoen beste adibide bat. 

 

 

 

 

Gure ustez, oso komenigarria da bi piramide horiek ikasleak Interneten edo beste liburu batzuetan 

topa ditzakeen beste piramide batzuekin erkatzea.  

 

 

3.5 Dietak eta dieta motak 
 

Dieta bat ezartzeko, pertsona bakoitzaren ezaugarri fisiologikoak eta gastu energetikoa ezagutu behar 

ditugu. Beraz, dieta orekatu batek baldintza hauek bete behar ditu: 

 Eguneroko balantze energetikoa orekatzea. 

 Janariak dibertsifikatzea: hots, beharrezkoak diren substantziak eduki behar ditu eta aberatsa 

izan behar du. 

 Eguneroko bitamina-beharrak asetzea. 

PIRAMIDEA 
Anoak eguneko 

Esnea eta esnekiak 
2 anoatik 3ra 

Barazkiak 
3 anoatik 5era 

Haragia, arraina, arrautzak, 
hestebeteak, lekak eta 
frutu lehorrak 
2 anoatik 3ra 

Fruta 
2 anoatik 4ra 

Koipeak, olioak eta gozokiak 
Gutxi 

OLIOAK 
KOIPEAK 

GOZOKIAK 

Ogia, zerealak, arroza eta pasta. 6 anoatik 11ra 
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Gainera, erregela hauek betetzea ere komeni da: 

 Egunero hartzen diren elikagaiak banatzea: hau da, gutxienez hiru otordu egitea, edo, are 

egokiagoa, egunean 4-5 otordu arin egitea. 

 Proteina-hornitze egokia izatea, dietan animalia- eta landare-proteinak orekatuta. 

 Gantz aseen kantitatea murriztea. 

 Zuntza duten janariak hartzea. 

 

Guztiok dakigu dieta ezinbestekoa dela zenbait gaixotasun prebenitzeko. Hala, pisu egokia manten-

tzeaz gain, diabetesa, kolesterola,. hipertentsioa, gaixotasun kardiobaskularrak, eta hezur eta artikula-

zioetako gaitzak prebenitzen dira. Bestalde, frogatu da gizentasunak eta dieta desegokiak zerikusia 

daukatela minbizi mota batzuekin, eta, alderantziz, dieta egokia garrantzitsua dela minbizia prebenitzeko. 

 

Dieta desorekatu baten ondorioak, askotan, ez dira pairatzen urte asko pasatu arte, eta gerta daiteke 

kaltea konponezina izatea ordurako. Eta ondorio txarrak, gizabanakoak ez ezik, gizarte osoak ere 

pairatzen ditu, nutrizioak sortutako gaixotasunek heriotza-indize altua eta osasun-gastu handia eragiten 

baitituzte. Horregatik da oso garrantzitsua haurtzaroan hartzea elikatzeko ohitura osasungarriak.  

 

Dieta mota batzuk aipatuko ditugu ondoren:  

 

 Barazkijaleen dietak 
 

Barazki-jaleen dietak hainbat jarraibide segitzen ditu, zorroztasunaren arabera. Beraz, mota asko-

tako barazkijaleak daude: 

 Esne-arrautza-barazkijaleak: landareak, esnea, esnekiak eta arrautzak jaten dituzte. 

 Erdibarazkijaleak: oilasko-haragia jaten dute, baina ez dute behikirik, txerrikirik edo ehizako 

animalien haragirik onartzen. Beste batzuek arraina jaten dute animalia-jatorriko proteinak 

lortzeko. 

 Esne-barazkijaleak: landareak, esnea eta esnekiak jaten dituzte. 

 Barazki-jale zorrotzak: landareak baino ez dituzte onartzen. 

 Frugiboroak: fruituak, fruitu idorrak, eztia eta oliba-olioa baino ez dituzte hartzen. 
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Proteinez arduratu behar dugu gehien barazkijaleen dieta segitzen badugu. Horrenbestez, barazki-

jaleen dieta batean, landare mota bakoitzaren proteina kantitatea ezagutu behar da, gorputzak behar 

dituen proteinak hartzeko. Gariak, artoak, oloak eta arrozak aminoazido esentzial batzuk dituzte, eta fruitu 

idorrek, babek eta ilarrek, beste batzuk. Horiek konbinatuta, aminoazido esentzialak modu orekatuan 

har daitezke.  

 

Dieta hauek hartzeko arrazoi bat baino gehiago izan daiteke: ekonomikoak, elikagaiak hobeto parte-

katzea… Biztanleen elikadura-ohiturak haragirako joera duenean, landare-baliabideen % 90 animaliak 

gizentzeko erabiltzen dira; adibide bat jartzearren: hamar pertsona edo behi bat elika ditzake artasoro 

batek, baina behiak pertsona bakarra elikatuko du. 

 

 Dieta mediterraneoa 
 

Dieta mediterraneoaren kontzeptua Estatu Batuetako nutrizio-adituei zor diegu. Joan den mendearen 

erdialdean, Ancel Keysek eta haren kolaboratzaileek Mediterraneo inguruko herrialdeetako elikatzeko 

ohiturak, Europa iparraldekoak eta Estatu Batuetakoak konparatu zituzten. Eta nabarmen ikusi zuten 

bihotzeko gaixotasunen bat zuten pertsonen kopurua askoz ere txikiagoa zela Mediterraneo inguruko 

herrialdeetan. 

 

Dieta mediterraneoan, lurrak eskaintzen dituen baliabideak erabiliz prestatzen dira platerak, eta 

osagarri gisa erabiltzen dira proteina eta koipe askoko janariak. 

 

Dieta mediterraneoan ezinbestekoak dira zerealak, lekaleak, barazkiak, patata eta fruta, eta horiek 

aberasteko, arraina —urdina batez ere—, haragia eta arrautzak erabiltzen dira. Fruitu lehorrak ere 

garrantzitsuak dira eta asko erabiltzen dira saltsak egiteko, zaporetsuak baitira. Zaporetsuak izateaz 

gain, naturak eskaintzen dituen janari energetikoenak ere badira. Esnea edo esnekiak eta hestekiak, 

berriz, gutxitan agertu ohi dira dieta honetan. 

 

Beraz, dieta mediterraneoko plateretan zerealak, lekaleak eta barazkiak dira oinarrizko elikagaiak, 

horiek dira otorduko plater nagusia, eta, horiek osatzeko, haragia, arraina eta arrautzak ipintzen dira. 

Gaur egungo platerak prestatzeko, berriz, oso bestela jokatzen dugu: askotan, bigarren platererako zer 

jarriko dugun erabakitzen dugu lehenik, eta gero lehenengo platera, osagarri moduan. 

 

Hona hemen dieta honen ezaugarri orokor batzuk: 

 Oliba-olioa da gantz- edo koipe-iturri nagusia. 

 Zuntzetan aberatsak diren janarien kontsumo altua (fruta, barazkiak, lekaleak eta barazkiak). 

Entsaladak otordu guztietan hartzen dira, eta fruta da amaierako jakia edo postrea gehienetan. 

Lekaleak astean bitan hartu behar dira gutxienez, eta hiruzpalau fruta-pieza egunean. 
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 Sukaldeko prestaketak zainduak baina sinpleak dira: egosiak edo janari erreak (labean, 

arranparrilan). 

 Testura sendoak: ogia, fruta, barazkiak, fruitu lehorrak eta barazki gordinak. Ogi freskoaren, 

arrozaren eta pastaren kontsumoa oso altua da beste elikagai mota batzuen aldean. 

 Pastak eta arrozak astean hiru edo lau aldiz. 

 Janari proteikoen (haragi gorriena, adibidez) kontsumo eskasa; horien ordez, arraina edota 

etxaldeko hegaztiak (oilaskoa, adibidez) nagusitzen dira. 

 Baratxuria edo tipula erabiltzen dira, baita espezieak eta belar aromatikoak ere. 

 Azidoak gustukoak dira: ozpina ugari erabiltzen da entsaladak maneatzeko, baita limoiak eta 

bestelako zitrikoak ere bai, oro har. Laranja da gehien estimatzen den frutetako bat. 

 Ardoa otordu nagusietan, baina neurrian (150 cm³ inguru otordu bakoitzean). 

 Produktu freskoak erabiltzen dira, sasoian sasoikoak. 

 

Aurrekoa irakurri ondoren, dietaz bakarrik hitz egin ordez, agian bizimodu mediterraneoaz hitz egin 

beharko genuke, kontua ez baita jateko modua soilik, baizik eta bizitzeko modu osoa.  

 

 

3.6 Lehen urteetako elikadura 
 

Haurren lehenengo urteetako elikadura nagusion esku egoten da. Jatearen ekintzak funtsezko balioa 

du, umea hazteko eta heltzeko ez ezik, ahalik eta erlazio afektibo onena lortzeko ere bai. Jateko ekintzan 

nagusiek eta umeak hartzen dute parte, eta une horiek oso bereziak izaten dira, beste elikagai mota 

batzuk emateko balia baititzakegu : maitasuna, arreta…  

 

Oso garrantzitsua izaten da umea elikatzen ari den bitartean umeari kasu egitea, arreta osoa 

eskaintzea, modu gozoz begiratzea eta hitz egitea, laztantzea, eta abar. 

 

 Lehen hilabeteak. 0-6 hilabeteak 
 

Haurtxoari bularra ematea amak berak hartu beharreko erabakia da. Lehenengo sei hilabeteetan, 

esnez bakarrik hazi behar da haurtxoa, eta, zalantzarik gabe, amarena da esnerik onena. 

 

Amagandik edoskitzeak abantaila asko ditu edoskitze artifizialaren aldean; baina ama berria bada 

eta arrazoiren batengatik ezin badio bularrik eman haurtxoari, ez du larritu behar: pediatraren aholkuei 

jarraitzea da onena. Ia emakume guztiek eman diezaiokete bularra beren umeari. 
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Ez da komeni zorrotzegiak izatea, batez ere lehen asteetan. Haurtxo bakoitzak bere erritmoa du.  

 

Ez zaio txupeterik eman behar bularra ondo hartzen ikasten ez duen bitartean; izan ere, haurtxoa-

rentzat nahasgarria da, xurgatzeko modua ez baita berdina.  

 

Geroago, txupetea beharrezkoa izan ez arren, ez dago arrazoi sendorik ez emateko. Erabiltzen bada, 

sarri-sarri garbitu xaboi-urez.  

 

Garbitzeko, ez da inoiz ere sartu behar pertsona heldu baten ahoan. Txupetea ez da inoiz sartu 

behar azukretan, esne kondentsatutan edo eztitan. 

 

Pediatria-zerbitzuek adieraziko dute zer-nolako bitamina-gehigarria eman behar zaion haurtxoari, 

horrelakorik behar izanez gero. 

 

 Amagandik edoskitzea 

 

Amagandik edoskitzea onena da bai jaioberriarentzat bai amarentzat. Zergatik? Hona hemen 

zenbait arrazoi: 

 Amaren esneak 

 Haurtxoarentzako mantenugai egokienak ditu. 

 Infekzioetatik eta beherakoetatik babesten du haurtxoa. 

 Erraz eta arin digeritzen da. 

 Alergien arriskua murrizten du. 

 Edozein unetan eman dakioke, eta ez du prestakuntzarik behar. 

 Amaren eta haurtxoaren arteko lotura indartzen du, bien arteko hurbiltasun berezi horrek 

poztasuna eta plazerra ematen baitizkie biei. 

 Erditze ostean, hobeto suspertzen laguntzen dio amari. 

 

Kontuan hartu behar da amagandik edoskitzea arrakastatsuagoa izaten dela:  

 Ahalik eta lasterren hasten bada.  

 Haurtxoaren erritmoak kontuan hartuta egiten bada, gutxienez lehenengo hiru edo lau asteetan. 
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 Edoskitzearen abantailei eta bularra hartzeko teknikari buruzko informazio egokia badu amak. 

 Sor daitezkeen deserosotasun txikiak onartzen badira. 

 

 Edoskitze artifiziala  

 

Dena delakoagatik haurtxoari bularrik ez ematea erabakitzen badu amak, ez du estutu behar. 

Pediatria-zerbitzura jo, eta bertan esango diote zer egin behar den haurtxoari elikadura zuzena emateko. 

aholku hauek baliagarriak izan daitezke: 

 

 Biberoia 

 

Merkatuan mota askotako biberoi-tetinak daude, haurtxoen adinetara egokituak. Egokiena erabili 

behar da, eta tetinaren zuloa kontuan izan behar da; etengabe bota behar ditu esne tantak, baina ez 

larregi, haurtxoari kontrako eztarrira joan ez dakion esnea. 

 

 

Biberoiak prestatzea 
 

Biberoiak prestatzen hasi aurretik, eskuak garbitu behar dira. 

 

Biberoiak eta tetinak arretaz garbitu behar ditugu xaboi-urez, eskuila erabiliz barrualdeko hondakinak 

kentzeko. Gero, irakiten ipini behar dira hamar minutuan, guztiz esterilizatzeko. Farmazietan ere badaude 

esterilizatzeko produktuak. 

 

Biberoia prestatzerakoan, kontuan izan behar dira beti arau hauek: 

 Bete arrada esne-hautsaren katilutxoa 30 cc-ko ur-neurri bakoitzeko. Aurrez, irakin eta epeldu 

egin behar da ura. Ez jarri inoiz ere adierazitakoa baino gehiago; izan ere, gehiago ipinita, 

digestio-arazoak edo deshidratazioa sor daitezke esnearen kontzentrazioa aldatu delako. 

 Ipini lehenengo ura eta gero esne-hautsa. Eragin ondo, nahasketa homogeneo eta pikorrik 

gabe geratu arte. 

 Egiaztatu egokia dela esnearen tenperatura, eskumuturraren barrualdean tanta batzuk botata. 

 Ura mikrouhin-labean berotzen baduzue, kontuan izan berotzea ez dela homogeneoa. Ondo 

eragin behar da, bai eta tenperatura egiaztatu ere, lehen adierazi den moduan, haurtxoak 

erre ez dadin. 
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Biberoia nola eman 

 Jarri biberoia behar bezain makurtuta, tetina beterik egon dadin beti. Horrela, haurtxoak ez 

du aire larregi irentsiko. 

 Utzi umeari edoskaldian atseden hartzen , irentsitako airea bota dezan. 

 Haurtxoak ez du kantitate berdina hartzen edoskaldi guztietan. Ez zorrotzegiak izan. Ez 

behartu haurtxoa, normalean behar duena hartuko du eta. 

 

Ez dezala loak hartu biberoia hartzen dagoen bitartean. 

 

Bularra edo biberoia emateko, komeni da aulki eroso batean jesartzea, haurtxoari eusteko esfortzurik 

egin gabe. Burkoak edo kuxinak erabil daitezke, haurtxoaren pisua haien gainean jartzeko; bestela, oinak 

eserleku txiki batean, kuxin batean edo beste zerbaiten gainean ipin daitezke. 

 

 Edoskitzeari buruzko beste iritzi bat 

 

Ondoren, Berria egunkarian 2006ko otsailaren 5ean Amaia Lasak amatasunari buruz idatzitako iritzi-

artikulua ekarriko dugu. Artikuluan beste ikuspuntu batzuk agertzen dira, amagandik edoskitzearen eta 

edoskitze artifizialaren artean erabakitzeko kontuan hartzekoak eta eragin handia eduki dezaketenak. 

 

Amatasuna 

Une batetik bestera teoriak egin eta desegiten diren garai nahastu hauetan, 

asko idazten da amatasunari eta haurrari buruz.  

Ama, eme, ume izatea da gizarte honetan emakumeak izan lezakeen ardatz, 

oinarri, helburu bakarra. Emakumea sorkuntzara mugatua gehienetan behintzat.  

Iritzi ugari daude amak bere umea nola hazi eta hezi behar duen esaten dizki-

gutenak, ama izan ondoren zenbat denbora egon behar dugun haurrarekin, titia 

eman edo ez diogun eman behar. Zein garrantzitsua den ume batentzat amarekin 

egotea. Haurrarekiko amak duen agortu ezinezko maitasuna. Amatasuna amaie-

rarik gabeko mito astuna. Mito eta sinboloen katigu beti.  

Baina emakumea pertsona libre bat da. Pertsona batek egin edo hauta leza-

keen guztia berak ere egin, hauta lezake. Ama izatea emakumearen aspektu 

bat besterik ez da.  
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Luzaroan amatasuna izan da, eta agian da oraindik, bi aurpegi dituen ekintza 

bat. Alde batetik, askatasunean aukeratua baldin bada, zerbait zoragarria da; 

aldiz, inposatua bada, eta gauzak mila eratara inposatuak izan daitezke, orduan 

zama bat besterik ez da izango.  

Gizonek legeak egiten dituzten gizarte aita-eragile honetan, antisorgailu eta 

abortua ere berek arautu nahi dizkigute, ia beti, beti ez esatearren, emaku-

mearen askatasuna mugatzen duten zentzuan gainera.  

[…] 

Emakume bakoitzak bere benetako gogo, sentimendu eta pentsamenduekin 

bat egin behar du amatasuna aukera libre bat izan dadin. 

 

 

Sarreran esan genuen gure asmoa ez zela zer egin behar den edo zer ez den egin behar esatea, 

baizik eta gaia zenbait ikuspuntutatik aurkeztea; bada, edoskitzean ikuspuntu asko daude nutrizio-

beharrez eta umeen beharrez aparte: esaterako, soziologikoak, psikologikoak, emakumeen askapenera-

koak… Eztabaidarako gai modura eman daiteke, jarrera bakoitzaren aldekoak eta kontrakoak aztertzeko. 

 

 6-12 hilabeteko haurren elikadura  
 

Lau-sei hilabete bitartean has daiteke elikadura osagarriarekin (pixkanaka janari berriak sartzea eta 

esnea ordezkatzea da elikadura osagarria): fruta-irabiakiekin eta laboreekin. 

 

Oso gomendagarria da elikagai berri horiek pixkanaka-pixkanaka sartzea. Elikagai bakoitza kantitate 

txikian eta umea bortxatu gabe sartu behar da. Bi elikagai ezberdinen artean aste bat edo bi pasatzen 

uztea aholkatzen da.  

 

Janari berriei esker, umeen beharrak asetzeaz gainera, hainbat zapore (gozoa eta gazia) dastatu eta 

testura (likido, lodi edo solido), usain eta kolore berriekin esperimentatu ahal izango ditu umeak. Hainbat 

aurkezpen-modu erabiltzea ere oso gomendagarria da: horrela, edonora joanda ere jango du umeak, 

ohituta egongo baita janaria modu askotan aurkeztuta ikustera. Bestela, gogoan izan gaizki jaten duten 

umeak: janari jakin batzuk era batean bakarrik prestatuta jaten dituzte, eta, beraz, arazo asko izaten 

dituzte kanpora joaten direnean. Esaera zahar bat gogora ekarrita, esan dezakegu “zenbat herri (edo, 

are gehiago, zenbat etxe), hainbat era” platerak prestatzeko eta aurkezteko. 
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Hauek dira ohiko jarraibideak: 

 

Ohikoa da fruta-purearekin hastea elikadura osagarria. Ia fruta guztia digeri dezake ondo umeak, eta, 

beraz, hauek erabiliko ditugu: bananak, sagarrak, madariak, muxurkak, laranja-zukua.  

 

Gero, pixkanaka, barazkiak gehitu behar dira, eta barazkien purea edo zopa eskainiko zaizkio umeari. 

 

Umeak 9 hilabete bete arte, gluten gabekoak izan behar dute zereal-pureek; gero, glutenezkoak 

sartzen dira, arazorik egon ezean (zeliakoen kasuan, esaterako). 

 

Gero, haragia gehitu behar da purean, edo oilaskoa (hogeita hamar edo berrogei gramoko okela 

zatia, guztiz txikituta). Arraina ez da gehitu behar umeak 9 hilabete izan arte. Arraina edozein motatakoa 

izan daiteke, baina, kontuz ibili arantzekin. 

 

Arrautzaren gorringoa 9 hilabeterekin ematen zaie, astean behin edo bi aldiz, baina ez da derrigo-

rrean egin behar. Umea murtxikatzen has dadin, arrautza-zuringoa sar daiteke dietan, edo tortilla bat 

eman dakioke. 

 

Gatza ez da beharrezkoa, janariek nahikoa daukate organismorako; dena dela, nahi bada, pittin bat 

gehi daiteke. 

 

Denetarikoa dastatu behar du umeak, betiere bere adinerako gauza egokiak. 

 

Lehendabizi, bigun prestatuta eman behar zaizkio jakiak umeari, baina pixkanaka-pixkanaka janari 

gogorragoak eman behar zaizkio. 

 

Poliki-poliki, osoko elikadurara bideratu behar da umea. Salbuespen bakarra fruitu lehorrena da, oso 

alergenikoak baitira; gainera eta hau da arrazoi pisuena, arnasbideetara iragan daitezke, eta hori 

oso arriskutsua izaten da. 

 

Animalia-erraiak ere ez dira komenigarriak. 

 

8 hilabeterekin, jateko postura aldatzen du umeak, eta jesarrita egotea lortzen du: horrela egonda, 

eskuak libre ditu, eta gauza izango da noizbehinka koilaratxoarekin bere kabuz jateko. 

 

Zikindu egingo da, noski, eta inguruko guztia ere zikinduko du, baina horrela ikasiko du. Ez dago 

beste biderik. 

 

Janari berriak astiro sartu behar dira, eta banan-banan sartuz gero, hobeto.  
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 Lehenengo urtetik aurrerako elikadura 
 

Urte bat betetakoan, edozer jan dezake umeak, denetarik, helduek bezala. Eta jaten ikasteaz gainera, 

etxeko ohituretara moldatuko beharko du. Familiakoekin batera hasi behar du jaten.  

 

Bi urte dituenean, bere kabuz jateko gauza izan behar du umeak, eta 3 urtetik aurrera askotariko 

elikadura eduki beharko luke. 

 

Lau edo bost otordu egin behar ditu umeak lehen urtea betetzen duenetik aurrera, eta jatordu horie-

tatik kanpo ez da komeni ezer jatea, are gutxiago gozokiak edo opil industrialak. 

 

Eta edateko, ura eskaini behar zaio, nahiz eta edari freskagarriren bat izango duen nahiago. Baina 

hori ez da kontua. Freskagarriek gozokiak bezalakoak dira organismorako: energia asko daukate, baina 

duten energiaren kalitatea txarra da, ezin hobeak dira loditzeko, eta kaltegarriak osasunerako. 

 

Bularreko haurren dietan elikagai berriak sartzeko jarraibideak: 

 

Adina (hilabetetan) 
Elikagaiak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Amaren esnea x                  

Hasierako formula x                  

Jarraipeneko formula      x             

Gluten gabeko irina      x             

Gazta zuria            x       

Haragia       x            

Glutendun irina        x           

Oilaskoa      x             

Ahia      x             

Arraina         x          

Gorringoa         x          

Jogurta         x          

Lekale-purea                  x 

Zukuak    x               

Fruta-purea     x              

Arrautza             x      
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3.7 Gaixotasun batzuk eta haiek prebenitzeko dietak 
 

Dakigunez, dietak izugarrizko garrantzia du gizakiaren bizitza guztian zehar, baina gaixotasun 

batzuetan ezinbestekoa da dietarik egokiena zehaztea. Hurrengo lerroetan, gaixotasun batzuetarako 

aholku eta arau batzuk emango ditugu: 

 

 Diabetikoen dieta 
 

Odoleko glukosa-maila ohi baino altuagoa denean esaten da pertsona bat diabetikoa dela. Giza-

kiongan, diabetea bi motatakoa izan daiteke. Diabetiko gutxi batzuek 1 motakoa izaten dute; haurtzaroan 

agertzen da, pankreak ezin duelako intsulinarik ekoitzi. 2 motako diabetea, berriz, helduaroan agertu ohi 

da, normalean gizentasun-arazoekin batera. Azken hori da arruntena, diabetikoen % 90-95ek baitute. 

Dena dela, guztientzat da beharrezkoa dieta egokia egitea. 

 

Oso kontuz hartu behar dira erraz xurgatzen diren karbohidratoak: adibidez, azukre zuria, eztia, 

gozokiak, turroiak, mazapanak, pastelak, bizkotxoak, ketchupa… Izan ere, jan ondoren odoleko glukosa-

maila azkar igoarazten dute janari horiek, eta arriskutsuak dira bat-bateko igoera handiak. Datu hori 

neurtzeko, kontzeptu berri bat erabiltzen da gaur egun: indize gluzemikoa. Indize gluzemikoak adierazten 

du zenbateko igoera eragiten duen janari jakin batek odoleko glukosa-mailan, ogiak eragiten duena-

rekin alderatuta. 

 

Diabetikoaren dietak ezaugarri hauek izan behar ditu: 

 Eguneko janariak bost otordutan banatzea, eta, ahal den neurrian, ordutegiak eta kantitateak 

errespetatzea. 

 Otorduetatik kanpo ezer ere ez jatea, are gutxiago azukrea edo eztia duten janariak. Sabela 

hutsik dagoenean, sakarosak intsulinaren bat-bateko igoera eragiten du, baina bestelako 

janariekin batera hartuz gero, berriz, igoera askoz motelagoa da. 

 Alkohola edo azukrea duen edaririk ez hartzea. 

 Koipe aseak dituzten janari gutxi kontsumitzea. 

 Poliki-poliki jan eta ondo murtxikatzea. 

 Otorduak ez amaitzea janari gozoekin, lehenago gosearazten dute eta. 
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 Zeliakoen dieta 
 

Zeliakoek ezin dute glutena onartu. Baina, zer da glutena? Non dago? Glutena zereal gehienetan 

dagoen frakzio proteiko bat da, uretan disolbatzen ez dena: oloan, zekalean eta garagarrean agertzen 

da. Glutenarekiko intolerantziak lesioak sortzen ditu hesteetako mukosan. Normalean, 8 hilabetetik 2 

urtera arteko adina duela hasten da haurra eritasun hau agertzen, baina glutena duten elikagaiak adin 

horren aurretik sartu baldin badira umearen elikaduran, sintomak ere lehenago agertzen dira.  

 

Sintoma nagusiak, batez ere, beherakoak eta pisu-galerak dira. Umea askotan libratzen da, gorozkiak 

bigunak izaten dira, horixkak, eta oso usain txarrekoak; ondoren, sabela handitzen da, eta gantza galtzen 

(ipurmasailetan eta beso-zangoetan batez ere; aurpegikoa, ostera, mantendu egiten da). Umeak itxura 

osasuntsua du, baina altuera eta pisua bere adinari dagozkionak baino txikiagoak dira. 

 

Tratamenduari dagokionez, erabat glutenik gabeko dieta jartzea da konponbide bakarra, hots, gluten 

gabeko laboreak hartzea: arroza eta artoa. 

 

 Dieta libragarria 
 

Idorreria prebenitzeko tratamendua dieta libragarria da. Idorreria gorotzak kanporatzean arazoak 

izatea da, bai eta sabela bakanka hustea ere. Idorreria igarokorra denean ez da oso larria, baina ohikoa 

bihurtzen denean, komeni izaten da neurriak hartzea libratzearen maiztasuna normalizatzeko. 

 

Oro har, adituek diote idorreriaren zergatietako batzuek bizimoduarekin dutela zerikusia. Kausarik 

ohikoenak hauexek dira:  

 Aztura sedentarioak edukitzea. 

 Osoko dieta ez hartzea: zuntz eta likido asko dituzten fruta, lekale eta barazkiak ez hartzea 

 

Zuntz ugariko dieta hartzea da idorreria prebenitzeko oinarrizko tratamendua. Elikagai hauek hartu 

behar dira:  

 Lekaleak astean birritan edo hirutan: dilistak, garbantzuak, babarrunak, babak eta ilarrak, 

txerrikirik gabe prestatuak. 

 Barazki gehiago: denak, haize-minak eragiten dituzten janariak izan ezik (orburua, aza, aza-

lorea, brokolia, piperra, pepinoa, errefaua, tipula, porrua…), egunero, gordinik, entsaladan 

ahal izanez gero. 
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 Fruta: denak, idorgarriak izan ezik (irasagarra, pomeloa, banana, sagar ehoa, limoia…). Hobe 

fresko jatea, azal eta guzti. 

 Laboreak eta patatak: hobe ore eta labore integralak (ogi, labore eta gaileta integralak, 

mueslia) finduak baino. Arrozaren kasuan, idorgarria denez, hobe osoko arroza astean behin 

edo bitan, lekale eta barazkiekin batera, paellan esate baterako.  

 Likido ugari: egunean 1,5 litro gutxienez.  

 

Eta elikagai hauen kontsumoa jaitsi behar da: 

 Esnea, gurina eta gaztak 

 Kakaoa eta gozokiak 

 Haragia 

 Platanoak eta sagarrak 

 

Beste alde batetik,  oso gomendagarria da aholku hauek betetzea: 

 Poliki jatea, elikagaiak ongi murtxikatzea, erregularra izatea jateko orduekin.  

 Premia sentitzean ez erreprimitzea. Ahal izanez gero, egun guztietan ordu berean libratzea. 

 Ariketa fisikoa egunero egitea: oinez ibiltzea, korrika, igeri, gimnasia egitea, bizikletan ibiltzea… 

Horrela, sabeleko muskuluak indartzen dira.  

 

 Dieta lehorgarria 
 

Beherakoen tratamendu nagusia dieta lehorgarria da. Beherakoa dagoenean, maizago obratzen da, 

eta ohi baino bigunagoak eta ugariagoak izaten dira gorozkiak.  

 

Hona hemen Bizkaiko Gurutzetako ospitaleak emandako aholku batzuk:  

 

Sarritan eman behar zaizkio likidoak umeari, eskatzen duen guztietan eta batez ere kaka ugarien 

ondoren. Umeak egunean hartu beharreko serum kantitateari buruz pediatrak ematen dituen jarraibideak 

bete behar dira. Beti erabili behar dira farmaziako serumak,  berariazko errehidratatzeko disoluzioak.  

 

Errehidratatzeko disoluzioak erabiltzeko aholkuak: 

1. Umeak prestakina hobeto onartzeko eta kutsatzea ahalik eta zailena izateko, leku freskoan 

(hozkailuko atean) gorde behar dira disoluzio hauek. 
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2. Eman baino lehen, eragin behar zaio disoluzioari, beharrezko gatz-kontzentrazioa eduki dezan beti.  

3. Umea ez da behartu behar disoluzio hauek hartzera; gehienetan, deshidratatuta daudenean, 

deshidratazioa oso larria ez bada ere, umeek arazorik gabe hartzen dituzte prestakin hauek. 

4. Ez da erabili behar etxeko prestakinik (adibidez, limonada alkalinoa). Oso zaila da gatz-

kontzentrazio egokia lortzea, eta, horregatik, ezbehar asko eragin ditzake. 

  

Gose bada eta onartzen badu, nahi duena jan dezake umeak, baina gutxiagotan egingo du kaka 

dieta lehorgarria egiten badu: 1-3 egunean egin dezake dieta hori, ez gehiagotan (patata, arroza, 

azenarioa, oilaskoa, arraina, sagarra, platanoa, jogurta…), behartu gabe, jateko gogoa galtzen dute eta. 

 

Umeak urtebete baino gutxiago badauka, ez eman jogurtik. Umeak 6 hilabete baino gutxiago badauzka 

eta esnea baino ez badu hartzen, ez da beharrezkoa esne berezirik ematea; urtu egin behar dira lehen 

bi hartualdiak, hori baino ez: katilutxo bat 60 cc uretan (ohikoa izaten da katilutxo bat 30 cc uretan). 

Bularra hartzen badu, ohiko hartualdiekin jarraitu behar du, eta hartualdien artean errehidratatzeko seruma 

eskaini behar zaio.  

 

Baztertu egin behar dira azukre asko daukaten likido eta elikagaiak (adibidez, Coca-Cola, urtu gabeko 

zukuak, eta beste), beherakoa areagotu dezakete eta. 

 

Umea beherakoarekin dagoen bitartean, oso garrantzitsua da pediatrak haren jarraipena egitea. 

 

Gogoan izan behar da infekzioek sortutako beherakoa kutsakorra izan daitekeela, eta, horregatik, 

kontu berezia eduki behar da eskuen, objektuen eta bestelakoen higienearekin, infekzio hori beste 

umeengana ez hedatzeko. 

 

 Umeen gizentasunaren kontrako dietak 
 

Umeen gizentasuna kontrolatzeko lehenengo neurriak elikaduraren kontrolari lotuta daude. Animalia-

jatorriko gantz gutxiago hartu behar da, eta haragiaren, arrautzaren, azukreen eta opilen kontsumoa 

kontrolatu. Oliba-olioak, barazkiek, zerealek, pastak, arrainak, lekaleek eta frutek izan behar dute haien 

elikaduraren oinarri.  

 

Dietaz gainera, ariketa fisikoa ohiturazko jarduera bilakatu behar dugu. Jarduera fisikoren bat sartu 

behar du umeak bere bizitzan, adibidez, joko aktiboak bultzatu behar dira sedentarioen ordez (kontuz 

telebistaren aurrean pasatzen duen denborarekin), egunero eta adinaren arabera zenbait kilometro ibili, 

egunero igo eskaileretatik igogailua hartu beharrean, asteburuetan mendira edo hondartzara joan, etab.  
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Ume gizenen kasuan, ezinbestekoa da familia osoaren parte-hartzea, jateko eta aisialdia pasatzeko 

azturak (familiako partaide guztienak) aztertu eta aldatzeko. 

 

 

3.8 Elikadura-anomaliak 
 

Umeen elikadura-anomaliak oso kontuan hartu behar ditugu, beste arazo edo gabezia batzuen 

sintoma izan baitaitezke. Dakigunez, elikaduran garrantzi handia daukate umeak bizi dituen harreman 

sozioafektiboek. Horregatik, elikadura-anomalia bat detektatzen denean, lehendabizi aztertu behar da 

anomalia horren oinarrian zer arrazoi dauden, eta organikoak edo psikologikoak diren. 

 

 Gorakoak 
 

Umeek botaka egitea mota askotako gaixotasunen sintoma izan daiteke. Sintoma sarrienetako bat 

da, eta zenbat eta txikiagoa izan umea, arreta handiagoa eskaini behar zaio. Umeren gainerako sintomei 

erreparatu behar zaie. Gehienetan, gaixotasun arinak izaten dira botaka egitearen arrazoia: otitisa, amigda-

litisa, gastroenteritisa… baina batzuetan sintoma honen atzean gaixotasun larriagoa ere egon daiteke. 

 

Normala da hartualdiaren ostean eta korrokadarekin batera esne pitin bat botatzea. Berrahoratze 

deitzen zaio, eta umearen digestio-aparatua garatzen denean desagertzen da.  

 

Pediatria-kontsultara jo behar da kasu hauetan, kezkatzeko modukoak izan baitaitezke: 

 Gorakoak jarraitzen badu eta umeak ez badu pisua irabazten, edo 

 Indarrez botatzen badu, botatakoa ugaria bada eta maiz egiten badu.  

 

Gorakoak ahal den neurrian saihesteko, umeak ez du airerik hartu behar bularra edo biberoia hartzen 

duenean, eta hartualdi bakoitzaren ostean korrokada botarazi behar diogu. 

 

Gehienetan, gaizki elikatzeagatik agertzen dira umeen gorakoak: gehiegiko elikadura izateagatik, 

esne-hautsaren neurri desegokiak emateagatik, edo, gutxi batzuetan, elikadura urriegia jasotzeagatik. 

Kasu horietan, erraz konpondu daiteke anomalia: elikadura egokitu eta kito.  

 

 Umeen obesitatea  
 

Norbait gizena dagoen ala ez esatea ez da beti erraza izaten, bakoitzaren gorpuzkera eta hezurdura 

kontuan hartu behar baitira. Hala ere, medikuek hainbat ikerketa egin dituzte, eta jadanik nahiko ongi 

definitua dago obesitatearen muga.  
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Gehiegizko pisua % 20-25era heltzen denean hasten dira osasunerako arriskuak. Gaixotasuna neur-

tzeko metodo egokiena gorputz-masaren indizea (GMI) da. Indize hori kalkulatzeko, pertsonaren pisua 

(kilotan adierazia) altueraren (metrotan adierazia) karratuaz zatitzen da; emaitza 25-30 arteko zenbaki 

bat bada, gehiegizko pisua duela esan nahi du; eta 30 baino handiagoa bada, obesitatea duela. 

 

Normalean, gehiegizko pisua kaloriak hartzearen eta galtzearen arteko desorekaren ondorio izaten da.  

 

Gizentasunak eragozpen fisikoak eragin ohi ditu: hipertentsioa, kolesterola, bihotzeko eta gihartako 

gaixotasunak edo loaren asaldurak... Gainera, gaur egun argaltasunean (gehiegizkoa, batzuetan) datza 

edertasuna, eta, ondorioz, gizen egoteak arazoak sor ditzake norberaren estimuan, eta nerbio-jatorriko 

nahaste eta gaixotasun larri bilaka daitezke: depresioa, anorexia eta bulimia, adibidez.  

 

Gizarte garatuetan, kasuen % 99tan faktore hauek dira garrantzitsuenak gizentasunean: 

 Jateko aztura txarrak edukitzea, esaterako, aurrez egindako janaria, fast food delakoa, gantz 

eta kolesterol ugariko dietak jatea eta freskagarriak edatea...  

 Nagusitu den bizimodu sedentarioa. 

 Arazo emozionalak (bakardadea edo maitasunik eza orekatzearren jaten dute pertsona askok). 

 

Gainerako kasuetan (% 1), ostera, faktore hauek eragiten dute gizentasuna:   

 Genetikoak 

 Sistema endokrinoko gaixotasunak 

 

Faktore horiek guztiek eragin dute zenbait herrialdetako biztanleen herena gizena izatea (Estatu 

Batuetan, adibidez). Baina Europako herrialdeetako gizartea AEBkoarekin parekatzen ari da, eta gaur 

egun Europako epidemia bilakatu da gizentasuna: azken hamarkada hauetan gehien hazi diren 

gaixotasunetako bat da. 

 

Izan ere, Espainiako Osasun Ministerioaren arabera, haurren obesitatea (batez ere 6 eta 12 urte 

bitartekoena) % 16,1ekoa da, helduena baino puntu eta erdi handiagoa. Datu horiek bigarren postuan 

jartzen dute Espainia Europako herrialdeen sailkapenean, Britainia Handiaren atzetik. Gainera, 1984tik 

hirukoiztu egin da haur gizenegien ehunekoa. 

 

Etorkizunari begira, iragarpenak ez dira batere baikorrak: berehalako neurriak hartzen ez badira, 

2030ean Europako biztanleen % 60 gizenak izango dira. Eta, kostuari dagokionez ere, adierazgarriak 

dira datuak: Espainian bakarrik, obesitateak 2.500 milioi euroko gastua eragiten du, osasun-gastu 

osoaren % 7, alegia. 
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 Pika 
 

Pika mantenugaiak ez diren substantziak (papera, lurra, ilea, pintura…) jatea da. Anomalia hau gutxienez 

hilabete batean izan behar du haurrak pikatzat har dadin. 

 

Adimen-atzerapena edo gabezia afektibo eta fisikoak dituzten umeengan ager daiteke. 

 

Intoxikazioak eta heste-buxadurak eragin ditzake. 

 

Zein den anomaliaren arrazoia, tratamenduak arrakasta izango du edo ez. Batzuetan, berez desa-

gertzen da anomalia hilabete batzuk pasatu eta gero, eta beste kasu batzuetan nerabezaroa edo helduaroa 

iritsi arte ere iraun dezake, batez ere adimen-atzerapenari lotuta badago.  

 

Kasua gabezia afektibo eta fisikoei lotuta badago, umearen ingurunea aberastea da tratamen-

durik onena. 

 

 Hausnartzea  
 

Irentsitako janaria berriro ahora eraman, eta mastekatu ondoren, berriro irenstea —animalia hausnar-

kariek (behiek, zaldiek...) egiten duten bezala—. Umearen lehenengo urtean agertzen da, oso anomalia 

bitxia da, eta oso gutxitan agertzen da. 

 

Osasun-espezialista batengana jo behar da diagnostiko diferentziala egin diezaion umeari, kausak 

organikoak (hiato-etena, heste-traktuko infekzioa…) edo psikologikoak izan baitaitezke. 

 

Hona hemen anomalia honek izan ditzakeen ondorioak: pisu-galera, deshidratazioa, hortz-esmaltea 

aldatzea, urdail-nahasteak, txantxarra… 

 

 Umearen bigarren hiruhilekoko nerbio-anorexia 
 

Izenak berak dioenez, umeak 5-8 hilabete dituenean agertzen da. Umeak janaria errefusatu (aurkako 

jarrera) egiten du, edo janariarekiko interesa galtzen du (amari "paparoa betetzen" uzten dio). 

 

Nerbio-anorexia hau titia kentzean gertatzen da, umeak amaren edo aitaren jazarpena jasaten badu. 

Zenbait gurasok, umeak ez duela jaten ikustean, larritasuna eta obsesioa izaten dituzte. Larritasun horiek 

amaren edo aitaren jarrerak aldatzea eragiten dute (umeak jan dezan xantaiak eta mehatxuak agertuz). 

Ondorioz, umea elikatzeko uneak oso deserosoak bihurtzen dira, eta umeari berari transmititzen zaio 

amaren edo aitaren larritasuna. 
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Horrelakoetan, umea ez da indarrez elikatu behar, gurasoek lasaitu egin behar dute, eta seguruenik 

bestelako baldintza batzuk ere zuzendu beharko dira: gurasoen jarrerak, noiz eta nola ematen zaion 

umeari jana... hori guztia aztertu behar da. 

 

 

3.9 Haur-eskola eta jateko prozesuak 
 

Azken urteotan gora egin du eskolan bazkaltzen duten haurren kopuruak. Hona hemen 2006ko 

otsailean, Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkarteko (EHIGE) kide batek plazaratu zuen datua: 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko eskola publikoetako ikasleen % 60k erabiltzen dute jantokia, eta Haur 

Hezkuntzako lau ikasletik hiruk bazkaltzen dute jantokian. Bizkaiko Haur Hezkuntzako datuak oso esan-

guratsuak dira: Haur Hezkuntzako ikasleen % 94k erabiltzen dute eskolako jantokia. Ikastetxe batzuetan, 

Haur Hezkuntzako ikasleen gurasoak bazkalostean joaten dira umeen bila, lanetik irteten direnean. 

 

Gaur egun ezinbesteko zerbitzua da jantokia. Eskoletako jantokiak gero eta gehiago erabiltzeko joera 

oso nabaria da hezkuntza-ziklo guztietan.  

 

 Jateko prozesuen helburuak 
 

Julian Ajuriagerrak (mundu osoko haur-psikiatra ospetsuenetako bat, eta, bidenabar esanda, euskal-

duna) dioenez, jateko prozesuak hainbat helburu ditu:  

 Haurraren gosea asetzea. 

 Helduekin eta beste haurrekin komunikatzeko premia asetzea. Komunikazio gozagarria, 

erlaxatua. 

 Objektuak, mahai-tresnak, aulkiak, ur-pitxerrak eta bestelakoak eskuekin manipulatzea. 

 Gauzak zentzumenen bidez ezagutzea: dastamena, ukimena, usaimena, ikusmena. 

 

Beraz, bazkalordua hezkuntza-une nagusitzat hartu behar dugu, eta baldintza guztiak zaindu 

behar ditugu.  
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 Haur-eskolak eta elikaduraren kalitatea 
 

Haur-eskoletan ematen den janariaren kalitatea ez dugu hemen landuko. Dena den, zerbait aipa-

tzearren, esan dezagun gaur egun kasu gehienetan catering-enpresak arduratzen direla zeregin horretaz 

(oso haur-eskola gutxitan prestatzen da bertan edo etxetik eramaten da bazkaria); horrenbestez, dietisten 

aholkuei jarraitzen dietenez, mantenugai-nahasketak eta kantitateak ondo daudela jo dezakegu (asko, 

hala ere, ez datoz iritzi honekin bat). 

 

 Jangela 
 

Jateko gunea haur-eskola bakoitzaren dimentsioen eta ezaugarrien araberakoa da, baina, esan 

dezakegu eskolako eremu bitan jaten duela umeak: ikasgelan bertan edo jangelan. 

 

Umeek jateko erabiltzen duten lekua zaindu behar dugu: jateko lekuek lasaiak eta erosoak izan behar 

dute, eta jantoki zaratatsuak, inpertsonalak, masifikatuak eta hotzak saihestu behar dira. 

 

Jangelaren apainketak bat etorri behar du han egiten den jarduerarekin, eta, horretarako, elikadu-

rarekin zerikusia duten produktuekin apaindu behar ditugu: marmelada-poteak, sasoian sasoiko frutak, 

argazkiak, posterrak, lekaleak gordetzeko ontzi politak… 

 

Horretaz gainera, oso garrantzitsua da bazkalorduan sortzen dugun giroa, presarik eta estutasunik 

gabeko giroa izan behar baitu.  

 

 Nolakoa izan behar duen jateko prozesuak haur-eskoletan. Adibide bat. 

 

Gure ikasleek, praktikalditik bueltatzen direnean, beti aitortu izan digute jantokiak harritu dituela 

gehien beti.  

 

Hauek izaten dira ikasleen kezka nagusiak: 

 Umeei ematen zaizkien janarien itxura, askoren iritziz ez baitira batere erakargarriak. 

 Umeek jateko daukaten denbora: normalean, oso denbora gutxian jan behar dute, eta, 

horrenbestez, askotan, hezitzaileek eman behar diete janaria denbora aurrezteko. Umearen 

autonomia lortzeko oztopoa da, zer esanik ez. 

 Jantokiko antolaera txarra. Askotan, oso leku zaratatsua izaten da. 
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Horri guztiari Iruñeko Izartegi haur-eskolan egindako behaketa-ikerketa gehituko diogu: irakurri Belen 

Izpuruaren eta Alfredo Hoyuelosen “La comida: un reto educativo”, in Escuela 0-3, 78 (2003), 11-16. Lan 

hori 11-18 hilabeteko 16 umek osatutako talde batekin egin zen.  

 

Lan horri oso eredugarria deritzogu, jantokiaren funtzionamendu ona nola gauzatu ez ezik, haur-

eskola baten funtzionamendu ona gauzatzeko dinamikak ere erakusten baitizkigu. Hona hemen laburbilduta: 

 

Izartegi haur-eskolan, hasieran, teoriaren eta praktikaren arteko koherentzia aztertu zuten (zehatzago 

esanda, gaiarekiko zituzten oinarrizko hezkuntza-suposizioak): 

 Jateko, giro lasaia eta atsegina lortu behar da, otordua plazer kontziente bihurtzeko. 

 Jatea ez da tripa betetzea bakarrik, jatea kultura- eta gizarte-egintza ere bada. Beraz, jateko 

(kasu honetan, bazkaltzeko) prozesu guztia zaindu zuten, jateko erak eta azturak barne. 

 Hezitzaileek, umeari zor dioten errespetuari eusteko, ume bakoitzaren jateko erritmoei eta 

gustuei erreparatu behar zieten. Ondorioztatu zuten janari berriak dastatzeko eta dietan 

sartzeko behar besteko denbora eman behar zaiola umeari. 

 Jarrerekin zerikusia duen guztia zaindu behar da, adibidez, gorputz-jarrera egokiak eta 

besteekiko errespetua.  

 Hain ustez, gorputz-jarrerak zaintzea oso garrantzitsua da jesartze-jarrera txarrek nagusitan 

sortzen dituzten arazoak prebenitzeko. Pentsatu zuten txiki-txikitatik landu behar dela gai hori. 

 Ulertu behar da umeek ez dutela egunero jangura berdina, eta horrexegatik alda daitezkeela 

jateko kantitateak. 

 Umeen autonomiari erreparatuz, pentsatu zuten otorduak egokiak direla umeen autonomia 

garatzeko, eta ondorioztatu zuten zerbitzari-lana oso aproposa dela horretarako. Hala, mahai 

bakoitzeko (ume) boluntario batek, txandaka, betebehar batzuk egiten zituen egunero: mahaiko 

platerak banatu, bildu eta orgara eraman… Aldi berean, ikaskideek ikasten zuten zer den 

patxadaz itxarotea zerbitzariari, eta itxarote-denbora hori hezkuntza-baliabide bihurtzen zen. 

Noski, bazekiten errazagoa dela hezitzaileak berak egitea lan hori, baina, hezitzaileak egingo 

balu, balio txikiagoa izango luke heziketaren aldetik.  

 Ohartu ziren umeak gai direla bazkariko prozesu guztian era autonomoan parte hartzeko eta 

beren proposamenak agertuz. 
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Hori egin eta gero, behaketari ekin zioten, suposizio teorikoak benetan gauzatzen ote ziren ikusteko. 

Egiaztatu zuten zenbait alderditan koherentzia handia zegoela eta, ustekabean, alderdi kritiko batzuk 

agertzen zirela ere egiaztatu zuten; horietako batzuk adieraziko ditugu: 

 Umeek derrigorrean jantzi behar zuten lerde-zapia. Umeek ezin zuten aukeratu, eta ez 

zegoen negoziaziorik. 

 Ume batzuek gorputz-jarrera txarrak zituzten jateko orduan. 

 Umeek azken produktu gisa bakarrik ikusten zuten janaria, eta ez zuten parte hartzen elika-

gaien elaborazioan: eskolako sukaldariaren lana ezezaguna zen ume guztientzat. 

 Umeek ez zuten parte hartzen zerbitzaria aukeratzen, helduek aukeratzen zuten.  

 Platera betetzean, askotan ez zen kontuan hartzen umearen nortasuna. Umearen gustuak 

eta harentzat egoki ziren kantitateak kontuan hartu gabe betetzen zituen hezitzaileak 

platerak. 

 Ura bigarren plateretik aurrera ematen zen, eta ez zegoen eskura denbora guztian. 

 Umeek jaten amaitu eta dena zikin geratzen zenez, garbitzaileek garbitu behar zuten. 

Hondakinak janarirako organ geratzen ziren, eta laguntzaileak desagerrarazten zituen, baina 

umeek ez zuten parte hartzen prozesu horretan. Umeek ez zekiten nora zihoazen plater 

zikinak, ez eta zer egiten zen lerde-zapiekin ere. 

 

Praktikaren eta teoriaren koherentzia aztertu eta gero, aldaketa batzuk sartu zituzten “Bazkaria, 

hezkuntzaren erronka: sukaldeetatik ontzi-garbigailura” izeneko egitasmoan. Ondorioz, ideia berri batzuk 

jarri zituzten martxan: 

 Osasun- eta pediatria-arrazoiak zirela eta, umeak ezin zituzten sartu sukaldean. Baina bideo 

bat egin zuten jaten zituzten plater batzuk nola prestatzen ziren ikusteko. Bideo horien 

bitartez, janarien bilakaera-prozesu osoa ikusten zuten umeek jan baino lehen, eta ikusten 

zuten nola prestatzen zen bazkalduko zuten menua. Umeen aurpegiak eta keinuak adieraz-

garriak izaten ziren. Sukaldaria bera eta jakiak bideoan ikustea balio handiko jaia zen, bai 

kulturaren aldetik, bai eta harremanen aldetik ere. 

 Umeek aukeran zuten lerde-zapia jarri ala ez. 

 Jateko gorputz-jarrerak hobeto zaindu zituzten. 
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 Mahai-tresnak (burruntzaliak, zerbitzatzeko koilarak, etab.) jarri zituzten, haiek bakarrik atera 

zitzaten janariak platerera. 

 Ur-botila txikiak eta erabilgarriak eskaini zizkieten, umeek bete zitzaten edalontziak. 

 Fruta jaten zuten egunetan, erretiluan hainbat fruta zati eskaintzen zizkieten dotore jarrita, 

umeek aukera zitzaten. 

 Txandaka, egun horretan zerbitzari izan ziren umeak jantokia garbitzen laguntzen geratzen 

ziren garbiketako laguntzailearekin. Eta, amaieran, edalontziak ontzi-garbigailura eramaten 

zituzten janarirako organ, eta mahai-zapiak eta lerde-zapiak garbigailura eramaten zituzten. 

 Familiei beren egitasmoa jakinarazi zieten, inkoherentziak barne, helburu jakin batekin: familiei 

pentsaraztea; horrela,agian umeen etxeko otorduak birplanteatuko zituzten.  

 

Elikaduraren inguruko gizarte-ohiturak lantzeko, beharrezkoa da familiak eta haur-eskola inplikatzea, 

batera lan egin behar da eta. Eta horretarako, eskolak eta familiak elkarri jakinarazi behar diote zer eta 

nola jaten duen umeak eremu bakoitzean, eta eskolak familiei lagunduko die martxan dituzten egitas-

moak konpartitzen. 

 

Egitasmo hori eredutzat hartuta, otorduek heziketarako duten balio pedagogikoa azpimarra deza-

kegu. Izan ere, badakigu haur-hezkuntzan egiten ditugun jarduera guztiek daukatela hezkuntza-balioa. 

 

Jantokia umeen elikadura eta autonomia zaintzeko metodo interesgarri gisa ikusi dugu hemen, 

betiere demokratikoagoa bada, autonomia gehiago ematen badu eta erantzukizun handiagoa eskaintzen 

badu. Hori da otorduek umeen heziketarako duten benetako balioa. 

 

Lan ezin interesgarriago horretan ikusten da nola lantzen diren umeen erantzukizuna eta autonomia. 

Esate baterako, autonomia eta erantzukizuna lantzen dira lerde-zapia aukeratzean: ume bakoitzak 

aukeratzen du erabili edo ez erabili, eta, horrela, haren erantzukizuna da zikintzea edo ez zikintzea, 

arropa pixka bat zikin eramatea, usain txarra izatea…; hala, jateko trebetasunak lantzeaz gainera, zikin-

tzearen ondorioak ikasten ditu. Ondorioz, hurrengoan umeak arreta handiagoa jarriko du jaten ari den 

bitartean martxan jarri behar dituen abilezietan. Erantzukizuna ere lantzen da garbitzen laguntzen geratzen 

denean, besteen lana eta gure eginkizunen ondorioak baloratzeko aukera baitu. 

 

Ume txiki batek, eta agian nagusiago batek ere ez, ez du teoriaren beharrik, praktikaren beharra 

baizik. Eta praktika hori eremu guztietan gauzatu behar dugu; hain zuzen ere, hori da adibide horren 

balioa, nola eman heziketa on bat eguneroko praktikan . 
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Eta oraindik ere bazkalordua eztabaidan. Ikus dezagun 2006ko otsailaren 8an Berria egunkarian 

argitaratu zen artikulu hau: 

 

Bazkalordua baliatzeko eskatzen ari dira 

Gaur egun, zaintzaileak arduratzen dira eskola publikoetako janto-

kietan umeak zaintzeaz eta haiei jaten emateaz. Hau da, ez daukate 

hezitzaile izaerarik. Hezkuntzako eragileak aspalditik ari dira esaten 

bazkalordua balioen hezkuntzan sakontzeko ordu aproposa izan 

daitekeela. Are gehiago, zerbitzuaren erabiltzaileak gero eta gehiago 

direla ohartuta. «Ikastetxean osasun plana badaukate, horren harira 

gauzak egin ditzakete, adibidez», esan du EHIGEko Ana Izagirrek. 

Lan hori, zaintzaileek beraiek egin dezaketela uste dute gurasoen 

elkartekoek. «Beraiek egin dezakete, baina horretarako ez dute titulu 

bat eskuratu behar. Hezkuntza Sailak emandako ikastaro batzuk nahi-

koa izan daitezke horretarako».  

Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Juanjo Agirrezabalak aitortu du EHIGEko 

kideen proposamena aztertzen ari direla. «Mahai gainean dago», esan 

du. Hala ere, zaintzailearen funtzioak aztertu behar dituztela nabar-

mendu du.  

Haur-eskoletako jantokietan hezitzaile-funtzioa behar da duda barik, eta ez zaintzailearena. Eta 

ikuspuntu horretatik abiatuta, oso bestela antolatu behar da jantokia, eta oso bestela prestatu eta 

kudeatu. 
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44  UUMMEEEENN  JJAARRDDUUEERRAA,,  LLOOAA  EETTAA  AATTSSEEDDEENNAA  
 

Eta zazpigarren egunean atsedena hartu zuen.  

Biblia. 

 

Umeak jardueraren bitartez adierazten ditu bere sentimenak, harremanak ditu ingurukoekin, eta ingurua 

eta bere burua, bere mugak eta ahalmenak ezagutzen ditu. Umeak jardueraren bidez eraikitzen du bere izaera. 
 

Jarduera guztiek, bai fisikoek bai psikikoek, eragina daukate energia-mailan, muskuluetan, eta 

odolean. Energia gastatzen da, eta muskuluetan substantzia toxikoak eta hondakinak pilatzen dira, gero 

odolera pasatzen direnak.  
 

Nekea dela eta, organismoaren eta zelulen energia gutxitu egiten da zenbait alderditan, batez ere 

substantzia toxikoak kanporatzeaz arduratzen diren organoetan. Ondorioz, organo horiek ez dute behar 

besteko energiarik, eta hori dela-eta ez dute ondo betetzen beren funtzioa.  
 

Hauek dira gure zeluletako eta ehunetako substantzia toxikoak kanporatzeaz arduratzen diren 

organo nagusiak: digestio-aparatua eta gibela (gorozkien bidez), birikiak (metabolismoaren hondakinak 

edo barneratu diren zenbait substantzia toxiko kanporatzen dituzte, esate baterako, alkohola; horregatik 

putz eginarazten diote gidariei alkohol-probetan), azala (izerdiaren eta transpirazioaren bidez) eta giltzu-

rrunak (gernuaren bidez).  
 

Gorputzak neurriz gaineko buru- edo gorputz-ariketari ematen dion erantzuna da nekea. Beraz, 

jardueraren eta atsedenaren arteko desoreka da. Normalean, atseden hartuta desagertu behar luke, baina 

ez da beti horrela izaten, gaixotasunak ere ager daitezke. 
 

Esfortzu horiek berdintzeko eta oreka fisikoa eta psikikoa berreskuratzeko, atsedena behar du 

gizakiak. Eta oreka hori lortu arte (hau da, muskulu-distentsioa eta erlaxazio psikikoa lortu arte), behar 

besteko denbora eman beharko luke gizakiak atseden hartzen. Beraz, jarduerekin galtzen dugun energia 

berreskuratzeko, tentsio emozionalak ezabatzeko eta ongizate-sentsazio handiagoa lortzeko gizakiok 

dugun moduetako bat atsedena da, loaren atsedena edo lorik egin gabe lortzen dena. 
 

Atseden motarik garrantzitsuena loa da, baina atsedena baino gehiago da loa. Egun asko pasatu 

ditzakegu ezer jan gabe, hiru aste ere bai, baina egun gutxi batzuetan lorik egin gabe egoteak erabat 

alda dezake edonoren nortasuna eta oso arazo larriak sor daitezke.  
 

Ikerlariek honela definitzen dute loa: "Egoera fisiologiko bat da, non kontzientzia falta eta boronda-

tezko mugimendu muskularraren falta erlatiboa dagoen". Zenbaitek uste dutenaren aurka, egoera aktiboa 

da loa, eta prozesu fisiologiko konplexuak gertatzen dira loaldian; burmuineko hainbat atal inplikatzen ditu, 

eta erloju biologikoaren mende dago neurri handi batean. 
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4.1 Haurren jarduera eta atsedena 
 

Haurrak helduak baino azkarrago suspertzen dira nekatuta daudenean, baina, era berean, lehenago 

nekatzen dira; beraz, jarduera-atseden zikloak laburragoak dira. Hortaz, atsedenak (eta loak) ahitutako 

kemena berreskuratzen (bai eta umea bera heltzen eta garatzen ere) laguntzen duenez, gai hau kontuan 

hartu behar da haur-eskolako jarduerak planifikatzeko garaian.  

 

Printzipioz, ordutegi komun batzuk ezar daitezke, baina aldi berean malguak izan behar dute. Behar-

beharrezkoa da ume bakoitzaren premiei, lokartzeko erritmoari eta esnatzeko erritmoari egokitzea. 

Kontuan hartu 0-3 zikloan atsedena-elikadura-jokoa-higienea sekuentzia egunean zehar errepikatzen 

dela, eta eskola-orduen erdia baino gehiago erabiltzen dela eguneroko jarduera horietan (atsedena, 

elikadura eta higienea). 

 

Haur-eskolako gelan, egokiro antolatu behar dugu denbora: ordutegia, espazioak bezala, antolatu 

egin behar da taldearen, ikasturteko sasoiaren eta beste ezaugarri batzuen arabera. Hori guztia ez dugu 

hemen landuko, Haur Hezkuntzako Didaktika moduluan lantzen baita. 

 

Dena dela, kontuan hartu behar dugu beste zenbait jardueren bitartez ere lortzen duela umeak 

atseden psikikoa; atseden aktibo dei diezaiekegu jarduera horiei (erlaxazio-jarduerak,  jarduera ludikoak, 

bai gidatuak bai libreak). 

 

 Haur-eskolako jardueren programazioa 
 

Lehenengo urtean, eguneroko jarduerek (atsedena, elikadura eta higienea) betetzen dute batez ere 

umearen denbora gehiena, baina handik aurrera gutxitu egin behar da jarduera horiekin pasatzen den 

denbora, eta jarduera berriak sartu behar dira. 

 

Hona hemen ordutegia eta jarduerak egoki planifikatzeko jarraibide batzuk: 

 Kontuan hartu ume bakoitzaren erritmoa 

 Jarduerak era ludikoan aurkeztu eta antolatu 

 Programatu atsedena adinaren arabera 

 Ezarri dieta orekatua, bai kalitatean bai kantitatean, eta otorduen ordutegi egokia 

 Txandakatu memorizazioa eta atentzio handia eskatzen dituzten jarduerak eta interesa bere-

hala pizten dutenak 
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 Kontuan hartu zein diren ordu emankorrenak (goizeko lehenengo orduak) eta zein ez (arratsal-

deko lehenengo orduak) 

 Neurtu zenbat iraun behar duen jarduera bakoitzak umeen eboluzioaldiaren arabera 

 Sortu lan-giro lagungarria, bai gelan bai haur-eskolan 

 Sortu atsedenalditxoak jardueren artean 

 Kontuan hartu umeek jarduera fisikoak behar dituztela, eta buru-tentsioa, nekea eta eskola-

errendimendua jaistea eragiten dituela luzaroan mugitu gabe egoteak 

 

 Lo egiteko gunea 
 

Gune honetan, atseden hartu eta lo egiten dute haurrek. Komeni da beren beregi helburu horieta-

rako espazio bat izatea, gelatik banandua. Baina zenbait haur-eskolatan ez dute espazio nahikorik eta 

ez dute horretarako aukerarik. Horrelakoetan, jolaserako gunea egokitu daiteke lurrean koltxonetak jarriz. 

 

Oro har, lo egiteko guneak lasaia, zarata gabea eta aireztatua izan behar du, ilundu daitekeena 

eta koltxonetez edo hamakez eta tapaki indibidualez hornitua. Koltxonetek erosoak izan behar dute, ez 

bigunak, ez gogorrak. 

 

 Lo egin baino lehen egitekoak 
 

Siesta-orduan, komeni da: 

 Hezitzailea bertan egotea segurtasuna emateko 

 Haurrek oinetakoak eta arropa kentzea lo egin aurretik 

 Hezitzaileak jarduera batzuk antolatzea: kantak, ipuinak, musika... (Lo hartzeko behar den aldez 

aurreko erlaxazioa lortzeko) 

 Ume bakoitzaren lo-errituak errespetatzea (batzuek txupetea behar dute lo hartzeko, edo 

kulunkatzea, tapakia edo ilea igurztea eta abar) 

 Ume bakoitzaren lo-beharrak errespetatzea. Lortu behar da umeak behar duen bakoitzean lo 

egin ahal izatea 
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4.2 Loaren faseak  
 

Garunak zuzentzen du loa. Loaldian zenbait une bereizten dira, loaldi osoan zehar errepikatzen direnak. 

 

Loa bost fasetan banatzen da, baina esan dezakegu bi lo mota daudela begien mugimenduei 

erreparatuz gero: 

 

NREM (no rapid eye movement = begi-mugimendu ez-lasterra) 

 Lehen fasean, gorputza lo egiteko egokitzen da: giharrak lasaitu egiten dira, garunaren 

jarduera gutxitu egiten da, eta arnasa sakonago hartzen da. Fase hau laburra da: hamar bat 

minutu irauten du. 

 Bigarren fasea. Lo arina da. Lehenaren aldean luzeagoa, eta, batez ere, (nahiz eta arina 

izan) sakonagoa da. Begiak geldirik daude, arnasa uniformea eta motela da. Nahiz eta 

aurreko fasekoa baino sakonagoa izan, oraindik ere erraz esna daiteke umea. Fase horrek 

denbora asko hartzen du, NREM loaren % 50 gutxi gorabehera.  

 Hirugarren fasea lo sakona da. Gorputz-funtzioak geldotu egiten dira, eta muskuluak erlaxatu. 

Odol-presioa eta gorputzaren tenperatura jaitsi egiten dira (horrexegatik estali behar izaten dugu 

geure gorputza izarekin edo tapakiekin). NREM loaren % 10 hartzen du gutxi gorabehera.  

 Laugarren fasea lo sakona eta erabateko kontzientziarik eza da. Fase honetan, giza hazkun-

dearen hormona liberatzen da (oso garrantzitsua da prozesu hau ehunak berpizteko). NREM 

loaren % 10 hartzen du gutxi gorabehera. 

 

Hirugarren eta laugarren fasean, lotan dagoena esnatzeko estimulu gogorrak behar dira. Lau fase 

hauek, guztira, ordu eta erdi inguru irauten dute. 

 

REM (rapid eye movement = begi-mugimendu lasterra) 

 Azken fasea, berriz, REM fasea da: 'begien mugimendu azkarra' esan nahi du, hori baita, 

hain zuzen ere, fase honetako ezaugarrietako bat. REM fasean sortzen dira ametsak. Eta 

fase honexetan gertatzen dira amesgaiztoak, gaueko izualdiak… ere. Nahiz eta ametsik ez 

gogoratu, beti egiten dugu amets lotan gaudela. Ametsak gogoratzeko, REM fasean gaudela 

esnatu behar dugu. REM faseak 15-20 minutu irauten du, hots, loaldiaren % 20 edo 25. 

 

Bost fase hauek jarraian gertatzen dira, eta ziklikoki errepikatzen dira. Ziklo bakoitzak bi ordu inguru 

irauten du, beraz, gau bakoitzean lauzpabost ziklo izaten ditugu. Zikloak ez dira berdinak gau osoan: 

sakonago egiten da lo hasieran, eta ohikoagoak dira REM faseak bigarren erdian. 
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NREM eta REM arteko proportzioak desberdinak dira jaioberriengan. Izan ere, loaren % 38-80 REM 

motakoa da, eta % 20-25era jaisten da urtebete egindakoan. 

 

Jakin beharrekoa da ume guztiak (baita helduak ere) esnatu egiten direla loaldi normalak dirauen 

bitartean, denbora laburrez noski, eta konturatu ere egin gabe lotan jarraitzen dutela berriro. Zenbait 

kasutan, baina, esnaldi horiek luzeagoak izaten dira, eta, esna dagoela konturatzen denean, berriro 

lokartzeko lagungarri gertatzen zaizkion osagaiak eska ditzake umeak. 

 

 Umeen lo-ereduen bilakaera 
 

Jaioberriak loaldiaren erritmo laburragoa dauka. Ia egun osoa ematen du lotan (16-17 ordu), eta 

lo/esna zikloak egunean hainbat bider errepikatzen dira.  

 
Umearen erritmo biologikoa 3-4 ordukoa da, eta tarte horretan, esnatu egiten da, garbitu eta elikatu 

egiten dute eta berriro hartzen du lo. Eta behin eta berriro errepikatzen da. Horixe da ohikoa, baina 

kontuan hartu badaudela erritmo horri jarraitzen ez dioten umeak. 

 

Lehenengo hilabetetik aurrera, gauez egiten dute loaren % 60, eta 3 hilabeterekin ohiturazko portaerak 

agertzen dira lokartu baino lehen: esate baterako, jostailuren bat hartu, negar egin, atzamarra miazkatu… 

 

4-6 hilabeterekin, erritmo biologikoa aldatzen hasten da, eta pixkanaka egokitzen da, erritmoa 24 

ordukoa egiten den arte. Orduan, luzatzen joango dira gaueko loaldiak, 3, 4, 6, 8, 10 edo 12 ordu jarraian 

lo egin arte. Gure garunean erlojuaren funtzioa betetzen duten zelulak ditugulako gertatzen da hori. Zelulok 

markatzen dizkigute lo egoteko, esna egoteko eta jateko uneak, besteak beste (hipotalamoko nukleo 

suprakiasmatikoa). Gauez 8 ordu jarraian egiten duenean lo, umearen lo-eredua helduen ereduari 

egokitzen zaio. 

 
Urte beteko umeek, gehienetan, siesta bat baino ez dute egiten. Bestalde, adin horrekin agertzen 

dira bakarrik gelditzeko beldurrak. 

 

3 urtetik aurrera, gaueko loaldiak 10-12 ordukoak izaten dira, eta zenbait umek, gainera, siesta 

egiteari uzten diote. 

 

Umeek lo egin beharreko ordu kopurua aldatuz joaten da adinaren arabera, eta ume batetik bestera 

ere aldatzen da. Erreferentzia gisa har dezakegu koadro hau: 
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ADINA Gaueko loaldia 
(orduak) 

Eguneko loaldiak 
(orduak) 

Eguneko loaldi 
kopurua  

Lotan emandako 
orduak (guztira)  

3-6 HILABETE 10 8 4 18 

6-10 HILABETE 10 6 3 16 

10-12 HILABETE 12 4 2 16 

12-18 HILABETE 12 2-4 1-2 14-16 

18-24 HILABETE 12 2 1 14 

2-3 URTE 10-12 2 1 10-14 

3-4 URTE 10 2 1 12 

4-6 URTE 10 0-2 0-1 10-12 

6-8 URTE 10 0 0 10 

8-12 URTE 9-10 0 0 9-10 

12-16 URTE 8-9 0 0 8-9 

 

 

4.3 Umeen loaren asaldurak 
 

Asaldura ugarienak aipatuko ditugu: 

 

 Insomnioa edo loezina (ohitura desegokiek eragindakoa) 
 

Esan dezakegu ume batek insomnioa duela honako kasu hauetatik gutxienez bat gertatzen denean: 

 Arazoak baditu lotara joateko.  

 Gauean zehar sarritan esnatzeko joera badauka, eta, berriro lokartzeko, gurasoak berekin 

egotea eskatzen badu. 

 

Ohitura desegokiak izan ohi dira kasuen % 98ren arrazoi nagusia.  
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Umeak berrikastea da tratamendua. Asaldura hau oso arrunta da, eta hura prebenitzeko biderik 

onena loaldi egokia lortzeko emandako aholku eta gomendioei kasu egitea da. 

 

 Somnanbulismoa (lo-ibiltzea) 
 

Ume somnanbulua gai da bere ohetik jaiki eta lo dagoen bitartean beretzat ohikoak eta normalak 

diren jarduerak egiteko. Asaldura hau, normalean, 4-8 urte bitartean agertzen da, eta gehienetan bere 

kasa desagertzen da nerabezaroan.  

 

Ez dakite zergatik sortzen den, baina badirudi errazago agertzen dela arbasoren batek ere nahas-

mendu hau izan duenean. Umea nekatuta dagoenean (estresagatik, lo faltagatik) ager daiteke, eta sukarrak 

eta zenbait medikamentuk ere agerraraz dezakete nahasmendu hau.  

 

Ume hauekin, arriskuak gutxitu eta prebentzio-estrategiak erabili behar dira. Umea lo dagoela 

ibiltzen aurkituz gero, ez da esnatu behar: ohera bideratu behar da esaldi sinpleak erabiliz. Esnatuz gero, 

desorientatu egiten da, eta ez du ulertzen zer gertatzen den. 

 

 Bruxismoa (hortz-karraska) 
 

Nahasmendu hau duen umeak, lo dagoen bitartean, hortzak karrakatzen ditu. 

 

Ikerlari batzuek uste dute bizkarroiak izateak dakarrela nahasmendu hau, baina ez dago horren argi; 

izan ere, faktore genetikoekin ere egon daiteke lotuta, estresarekin eta masailezurreko muskuluen gehie-

giko kontrakturekin.  

 

Hagin eta hortzetan kaltea eragin dezake, eta, kasu horretan, gauez hortz-haginetan protesia jartzea 

gomendatzen da. 

 

 Somnilokia (lotan hitz egitea) 
 

Umeak, lotan dagoen bitartean, esaldi oso laburrak esan ditzake, batzuetan ulertezinak, eta zenbai-

tetan garrasi edo barreak ere bai. 3 eta 6 urte bitarteko umeek izan ohi dute batez ere. Umearen estre-

sarekin erlazionatuta egon daiteke.  

 

Ez da inola ere arazotzat hartu behar, ez dago umea esnatzeko edo haren gainean egoteko arra-

zoirik, eta ez dauka tratamendu beharrik. 
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 Amesgaiztoak 
 

Amesgaiztoak beldur-esperientzia batekin lotuta dauden ametsak dira. Bizi izan dituzten amets 

gogorrek, normalean, esnarazi egiten dute umea.  

 

Amesgaiztoa amets luze bat izaten da, eta gauaren azkeneko herenean gertatzen da. Umea esnatu 

egiten da, kontziente egoten da gehienetan, eta gai izaten da zer amestu duen kontatzeko.  

 

Amesgaiztoak nahiko arruntak dira (3 eta 6 urte bitarteko umeen % 10-50ek izaten dituzte), eta gutxi-

tzeko joera dute urteak pasatu ahala. Ume bakan batzuek, hala ere, nerabezaroa pasatu ondoren ere 

jarraitzen dute amesgaiztoak edukitzen, eta psikoterapia behar izateraino ere irits daitezke. 

 

Ez da komeni amesgaiztoari buruz hitz egitea umearekin, arazoak eduki baititzake berriro lo hartzeko; 

lasaitzea da onena. 

 

 Gaueko izualdiak 
 

Aurreneko orduetan agertzen dira normalean. Umea urduri dago, asaldatuta, negar eta oihu egiten 

du, izerditan dago eta erraz atzeman daiteke estu dagoela. Gaueko izualdietan, sarritan, umea ez da 

ezertaz ere gogoratzen; beraz, ez zaio behin eta berriz galdetu behar zer gertatu zaion. Tematuz gero, 

umea aztoratzea eta nahastea besterik ez dugu lortuko.  

 

Gaueko izualdiak amesgaiztoetatik bereizteko, zein unetan gertatzen diren eta ea gogoratzen dituen 

hartu behar da kontuan: amesgaiztoak gauaren azkenean agertzen dira gehienetan, eta umea gai izaten 

da amets gisako horretan zer bizi izan duen kontatzeko.  

 

Gaueko izualdiak izaten dituzte umeen % 3k, 4tik 12 urtera bitartean batez ere, eta berez konpondu 

eta desagertzen dira nerabezaroan. Hauek ere sukarragatik, lo faltagatik, eta nerbio-sistema zentralean 

eragiten duten botika eta medikamentuen ondorioz abiaraz daitezke. 

 

Umearekin geratzea eta lasaitzea da konponbiderik onena. 

 

 Zurrunga 
 

Umeen % 7-10ek egin ohi dute. Gaixoa, ehunka aldiz esna daitekeenez gauean, edozein unetan 

gera daiteke lo gero. Beraz, eragina eduki dezake umeen eskola-errendimenduan. 
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Zurrungaren jatorria, normalean, goiko arnasbideak estututa egotea izan ohi da, amigdalen hipertrofiak, 

adenoideek, sudurreko polipoek, errinitis alergikoak edo beste gaitzen batek arnas hartzea zailtzen dutelako. 

 

Umeak zurrunga ugari eta jarraian egiten baditu eta lotan dagoela izualdiak edo arnasa hartzeko 

arazoak baditu, pediatrarenera eraman behar da. 

 

 

4.4 Zer egin umeen loarekin 
 

Lo-azturak ikasi egiten dira, eta hezitzaileok umeei eta gurasoei lagundu diezaiekegu, umeak lo har 

dezan nola jokatu behar den erakutsiz. 

 

Hauek dira ume gehienek loarekin dituzten arazoak: ezin lo hartzea bakarrik geratzen direnean, eta 

maiz esnatzea gauean zehar. Arazo horiek prebenitzeko, hona hemen umearen bizitzaren hasieratik 

(edo gutxienez lehenengo urtean) kontuan hartu behar diren jarraibide batzuk: 

 Heldu batek zaindu behar ditu komeni bezala lo hartzeko bete beharrekoak, esate baterako, 

argia, soinuak, isiltasuna, tenperatura eta trantsizio-objektuak (peluxezko panpinak, txupe-

teak, ipuinak…). 

 Haurrak loaren ohitura ikas dezan, funtsezkoa da aldez aurretik denbora-tarte bat izatea, 

gutxi gorabehera hamar eta hogei minutu bitartekoa, gurasoek haurrari atsegina, lasaitasuna 

eta afektibitatea emateko. Denbora horrek aukera emango dio haurrari sehaskan edo ohean 

ahal bezain lasai sartzeko eta bakarrik lokartzeko. 

 Loak hartu baino lehen elementu jakin batzuei atxikita, errazago hartuko du lo haurrak. 

Kanpo-elementu batzuk lo-ohiturari lotzeak segurtasuna ematen dio haurrari. Denbora bat 

igarota, haurrak ondo ezagutuko du prozesua, eta errituaren osagaiak ikusi orduko jakingo 

du lo egiteko ordua dela. Hona hemen ohiko jarduera batzuk: zapatak kentzea eta gorde-

tzea, pertsianak jaistea, ipuin bat kontatzea, ohean sartzea, isiltasuna, lasaitasuna… 

 Umearen ordutegia zaindu behar dugu. Lehenengo hiru hilabeteetan, jatorduekin lotuta egongo 

da, eta pixkanaka 24 orduko ordutegira egokituko da. Komeni da ordutegia zehaztea, eta 

zehaztu ondoren hari eustea, bai jatorduei, bai lotara joateko orduei. Egiaztatuta dago 

haurraren garuna errazago lokartzen dela baldin eta haurrari udan gaueko 9ak eta 10ak 

artean eta neguan gaueko 8ak eta 9ak artean lokartzen irakasten badiogu. Horregatik, garran-

tzitsua da gure ordutegiak ordutegi horren arabera moldatzea. 

 Haurrak bere gelan egin behar du lo, sehaskan edo ohean, ez sofan edo hamakan, ezta 

telebistaren aurrean ere. 
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 Helduok seguru eta konfiantzaz jardun behar dugu. Jakin badakigu haurrek beti berega-

natzen dutela helduek transmititzen dietena. Haurrak berehala atzematen du helduak noiz ari 

diren segurtasunik gabe, konfiantzarik gabe. Haurra zaintzen duten helduak zalantzati bada-

biltza, haurrak ere zalantza edukiko du, eta ez da seguru arituko jarduera horiek bere kabuz 

egin behar dituenean. Helduok argi eduki behar ditugu jarraibideak, eta beti eman behar 

diogu umeari erantzun berdina. 

 Eta erantzun egokia zenbat eta lehenago eman, hobe. Onena eta errazena da jokabide 

desegokiak (oihu egitea, negar egitea, ostikoka jardutea…) lehenbailehen aldatzen hastea. 

Eta horretarako, bide bera erabili behar dugu beti, zortzi hilabeteko haurrarekin nahiz lau 

urtekoarekin: jaramonik ez egitea. Haurrak nahi duena egiten badugu, pentsatuko du horixe 

dela normalena, eta modu horretan eskatuko ditu gauzak beti, hau da, indartu egingo dugu 

haren jokabide desegokia. 

 Umea eta helduak elkarrengandik aldentzean gerta daitezkeen arazoak aztertu behar dira. 

Autonomia bereganatzen utzi behar zaio umeari. Helduek ondo aztertu behar dute nola 

jokatzen duten umearengandik aldentzen diren une horietan: zein hitz erabiltzen dituzten, 

nahigabetuta agertzen ote diren... Helduon jarrera oso garrantzitsua da umeak une horiek 

normaltasun osoarekin bizi ditzan, traumarik gabe eta segurtasun osoarekin, umea autono-

moa izaten laguntzeko. 

 Haurraren ezaugarriak ere kontuan hartu behar ditugu. Haur batzuek beste batzuek baino lo 

gehiago egiten dute, edo lo hartzeko denbora gehiago behar dute, edo loaren aurreko 

jarduerek lasaiagoak izan behar dute… 

 Esnatzeko uneak lasaia izan behar du. Mantso altxatu behar dira pertsianak, abesti bat jar 

daiteke haurra gozo esnarazteko, eta lo egin ondorengo errutinekin jarraitu behar da 

(zapatak jartzearekin, txiza egitearekin, lo egiteko objektuak biltzearekin…) 

 Haurrak arratsaldeko siesta egiteari uzten dionean, atseden ematen dion beste jarduera lasai 

batekin ordezkatu behar da bazkal osteko denbora hori. 

 Eskolan, hezitzaile batek egon behar du gelan. Denbora hori aprobetxa dezake egunean zehar 

gertatutakoa idazteko, hurrengo egunetako jarduerak aztertzeko… 
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55  HHIIGGIIEENNEEAA  
 

Higienea, artea baino gehiago, bertute mota bat da. 

Jean-Jacques Rousseau 

 

 

Garbitasuna bai… baina ez gehiegi! Ez dago erabateko asepsiarik. Ez dago germen guztiak akabatzerik. 

 

Higieneak eremu asko biltzen ditu; hona hemen mota batzuk: haur-higienea, laneko higienea, 

ingurumen-higienea, higiene psikikoa, elikagaien higienea, higiene publikoa… 

 

Hemen, haur-higienea aztertuko dugu. Baina nola defini dezakegu haur-higienea? Zer da higienea? 

 

Higienea osasuntsu egoteko era bat da, ondo egoteko modua. Eta haur-higienea da umearen osa-

suna sustatzen eta zaintzen duten neurrien multzoa. Higienea zaintzeak, infekzioak, hanturak edo/eta 

gaixotasunak saihesteaz gainera, segurtasun-sentimenduak garatzen laguntzen du, bai umeengan bai 

nagusiengan, eta gizarte-bizitzan sartzen ere bai, beste umeak edo pertsonak gure alboan egotea errazten 

baita. Higiene-neurriak, askotan, herri-kulturan txertatzen dira. 

 

Irakur dezagun Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzuak argitaratutako Haur hezkuntzako 0-3 zikloa, 

2 urtekoen gela gidaliburutik haurren higieneari buruz hartutako pasarte batzuk:  

 

“[...] Haur-eskoletan, gorputz-higieneari dagozkion ekintzetan (garbiketa, esfinterren kontrola...), 

zein elikadurari eta loari dagozkienetan, kontuan izan behar da, premia biologikoak eta 

biziraupenekoak asetzeaz gain, helduen eta haurren arteko elkarreraginezko jarduerak ahal-

bidetzen dituztela; eta hain zuzen ere, hauek funtsezkoak dira oreka emozionala izateko, 

norberari buruzko iritzi positiboa izateko eta haurren garapen kognitibo eta sozialerako. 

Horregatik, jadanik adierazi dugunez, ekintza hauek giro erlaxatu eta komunikatibo batean 

burutu behar dira, exijentziak malgutuz, eta zorroztasuna, hezitzaileen eta haurren arteko 

gatazkak eta horiei lotutako lehia saihestuz.  

Premia hauek asetzera zuzendutako espazioek (jantokia, garbiketa- eta aldaketa-zona, lota-

rako zona...) erosoak izan behar dute, giro goxoa izan behar dute, behar bezala hornituta 

eta higienizatuta egon behar dute eta, aldi berean, segurtasuna eta elkarreragina ziurta-

tzeko bertan hezitzaileak egongo dira.  

Gainera, komeni da haurrak jarduera jakin batzuetan lankidetzan aritzea edo jarduera horiek 

gero eta autonomia handiagoz burutzea; jarduerok honako hauek dira: haien gorputz-higieneari 

lotuta daudenak (aurpegia eta eskuak garbitzea, musuzapia erabiltzen hastea, komuna eta 

bertako tresnak erabiltzea...), atsedenari eta elikadurari lotuta daudenak (edalontzia erabil-
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tzea, koilara eta sardexka erabiltzea jateko, mahaia jartzea eta jasotzea...), eta eguneroko 

bizitza garatzen deneko tokiak eta objektuak zaintzeari eta gordetzeari lotuta daudenak 

(jostailuak zaintzea, paperontzia erabiltzea...).  

Beren premiei (higieneari dagozkionak) erantzuteak, haurrari dagokionez, aztura batzuk bere-

ganatzea dakar, eta irakaslearen aldetik esfinterrak kontrolatzeko gaitasun-eza errespe-

tatzea eskatzen du. Irakasleak eboluzio-gaitzat eta —haurraren heltze-erritmoari egokituz— 

maila honetan lortu beharreko hezkuntza-helburutzat hartu behar du. [...]” 

 

Beste alde batetik, adinaren araberako higiene-azturetarako uneak behar dira. Eguneko zenbait une 

ezarri beharko ditugu aurrez txizontzia edo konketa erabiltzeko. Hezitzaileok kontuan hartu behar dugu 

haur bakoitzaren erritmoa, haurrak esfinterrak behar bezala kontrolatu arte; eta zenbait abagune ahal-

bidetu behar ditugu premia biologikoen adierazpen eta erantzunerako. Gainera, konketa erabili behar du 

haurrak kaletik sartzen den bakoitzean eta jatorduen aurretik eskuak garbitzeko.  

 

 

5.1 Haurtxoari dagozkion zainketak 
 

Haurtxoa bainatzea, apaintzea eta janztea, zer esanik ez, familiakoen ardura izaten dira: jarduera 

horiek oso gutxitan egiten dira haur-eskoletan, baina umeentzako bestelako babes-zentroetan hezitzai-

learen ardura izan daitezke (abegi-etxeetan, adibidez). 

 

 Bainua  
 

Irakur dezagun testu hau, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko osasun-hezkuntzako unitateek prestatu 

duten Zure haurra badago etxean gidatik hartutakoa: 

 “Bainuaren bidez garbiketa ona ez ezik, atsegin handienetako bat ere ematen zaio haur-

txoari. Bainatzen duzuen bitartean egin laztanak haurtxoari zuon harremanak indartzeko. 

Bainatu beti harraldien aurretik. Gauean egiten baduzue, erlaxatu egingo da eta hobeto egingo 

du lo. Bero egiten duenean, ez dago oztoporik gehiagotan bainatzeko. 

 Tresna guztiak bainua hasi baino lehen prestatu eta hurbil eduki, ez baita haurtxoa bakarrik 

utzi behar, ezta apurtxo batean ere. 

 Ez bete bainuontzia 10 cm-tik gora. 

 Uraren tenperaturak atsegina izan behar du (34-36 ºC). Probatzeko biderik errazena ukondoa 

sartzea da (eskua sartzea ez da nahikoa, tenperatura altuak jasaten ditu eta). Bainuontzia 

betetzerakoan, komeni da ur hotzarekin hastea eta gero ur beroa ipintzea, tenperatura egokia 

lortu arte eraginez. 
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 Bainualdiak laburra izan behar du. Ez ezazue xaboi gehiegi erabil. 

 Garrantzizkoa da haurtxoari ondo eustea, nahi gabe uretan murgil ez dadin. Pasatu beso bat 

haurtxoaren bizkarraren atzetik eta garbitu libre geratzen den eskuarekin. 

 Lehenik, garbitu aurpegia. Jarraian burua, gorputz-enborra eta gorputz-adarrak. Sudur-zulo eta 

belarriak garbitzeko ez dugu, inolaz ere, eskumakilatxorik edo beste tresnarik erabili behar. 

 Sikatu ondo haurtxoa, batez ere samako tolesturak, belarriak, besapeak eta izterrondoak, ukitu 

leunak emanez, eskuoihala azaletik narrastu gabe. 

 Azal ezkatatsua badu, erabili hidratatzaileak. Talko-hautsak eta koloniak ez dira komenigarriak.” 

 

 
 

 Nola zaindu zilbor-hestea 
 

Goian aipatutako Zure haurra badago etxean gidatik hartutakoa da honako hau ere: 
 

“Zilbor-hestea lehenengo eta bigarren asteen artean erortzen da. Ordura arte garbi eta lehor mantentzea 

oso garrantzitsua da. Ez erabili faxarik ezta hautsik ere. 

 

Nahiz eta zilbor-hestea erorita ez egon, lehen egunetik baina daiteke jaioberria. Ondoren, ondo sikatu 

behar da zilborraren aldea. 
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Ikusten baduzue zilbor-aldea beti umel dagoela, likidoa dariola edo usain txarra duela, Pediatria 

Zerbitzuari kontsultatu. 

 

Lehenengo eta bigarren asteen artean, erori egingo da zilbor-hestea; baina modu berean zaintzen 

jarraitu behar da, guztiz lehor dagoela ikusi arte.” 

 

 Arropa 
 

Erabili arropa erosoak, ahal bada kotoizkoak, lotzeko errazak, edo, hobeto, atzetik edo azpitik irekiak; 

izan ere, arropak ez du haurtxoa estutu behar, eta gainera ondo mugitzen utzi behar dio. 

 

Ez da komeni angorazko arropak, begiztak, kateorratzak edo kateak erabiltzea, istripurik gerta ez dadin.  

 

Arropa garbitzean, ez erabili ez leungarririk ez lixibarik. Garbitu ondoren, ondo eragin behar zaio 

arropari uretan. 

 

Haurtxoak ez du behar pertsona heldu batek baino arropa gehiago. Ez ipini arropa larregi. Giro-

tenperaturaren arabera jantzi behar da umea. 

 

Azpiko arropa egunero aldatu behar da, eta dutxa edo bainuaren ostean aldatu behar da arropa. Lo 

egiteko, egunean zehar erabili ez den arropa erabili behar da, zabala eta erosoa. 

 

Oinetakoek erosoak izan behar dute, eta umea oinez ibiltzen hasten denean, orkatilari eutsi behar diote. 

 

 Bularreko haurra janzteko teknika 
 

Nahiz eta umeentzako babes-zentro batean ez egin lan, askotan jantzi beharko ditugu haurrak, 

batzuetan kakak direla-eta zikintzen baitira. 

 

Eskuak garbitu ondoren, erabiliko den guztia prestatu, eta eskuragarri jartzen da, ez baitugu umea 

inolaz ere bakarrik utzi behar etzanda dagoenean. Erabiliko duguna eguneko orduaren araberakoa 

izango da. Hauek izan behar dute bularreko haurraren jantziak: pixoihala, kuleroak, body-kamiseta, 

jertsea edo kamiseta beso-luzea, txandala edo prakak eta patukoak. Hortaz aparte, mahai bat eduki 

behar da, eskuoihal batez estalia. 

 

Tenperaturaren egokitasuna ere hartu behar da kontuan. Gelako tenperaturak 21-24 ºC-koa izan 

behar du jaio berriaren kasuan, eta 20-22 ºC-koa sei astetik aurrerako umeekin.  
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 Prozedura 

 

Umea gora begira etzanarazi, eta body-kamisetaren lepoa zabaltzen zaio; zenbat eta gehiago, hobe. 

Atzeko partea umearen buruaren azpian jartzen zaio, eta mugimendu azkar batez aurreko zatia buru 

gainetik eta leporaino pasatzen zaio. Burua altxarazi, eta besabururaino jaisten zaio atzeko zatia. 

 

Besoak sartzeko, mahuka akordeoi moduan jaso, eta helduak bere eskua sartu behar du bertatik, 

umearen eskua bere ukabilean hartuz, eta ez du askatu behar umearen besoa pasatu arte. Horrela, 

umeak ez du minik hartzen eta umearen atzamarrak harrapatzea saihesten da. Hankekin besoekin bezala 

jokatu behar da. 

 

Beste jarduera askorekin gertatzen den legez, janztea oso momentu aproposa da prozesu afektibo 

bihurtzeko. Umeari gozo hitz egin behar diogu, arreta osoa berari eskaini, kili-kili egin edo eta abesti bat 

kantatu… 

 

Umeari hitz egiteari edo abesteari utzi gabe eta pixoihala ondo dagoela egiaztatu ostean, botoiak 

lotu behar dira.  

 

 Nola aldatu pixoihala 
 

Umearen bizitzako lehenengo hilabeteetan, hartualdi bakoitzaren ostean eta bustita dagoenean 

aldatu behar zaio pixoihala umeari. Hazi ahala, libratzeak bakandu egingo dira, eta, beraz, ez dugu 

hainbeste bider aldatu beharko. 

 

Azal lau, bigun eta iragazgaitz batean etzanda dagoela aldatu behar diogu pixoihala umeari. Hasi 

baino lehen, eskura eduki behar ditugu beharrezko guztiak: pixoihal berria, eskuoihala, umeentzako 

krema babeslea eta paper-zapi bustiak. 

 

Gora begira etzanda dagoela, umeari hankak altxatu, eta esku batekin eutsi behar diogu orkatiletatik, 

garbitu beharreko ingurua ondo ikusteko. Pixoihal zikina kendu, eta, ipurditxoan geratzen diren kaken 

hondar txikiak kentzeko, pixoihal horren zati garbia erabiltzen da. 

 

Ondoren, paper-zapi busti batekin garbitzen da haurra, kontu handiz, zikinkeria ipurtzulotik baginara 

ez arrastatzeko —nesken kasuan—, eta prepuzioa ez erretiratzeko —mutilen kasuan—. Nesken kasuan, 

aurretik atzera egingo da beti garbiketa (hau da, baginatik ipurtzulora), eta ez alderantziz: horrela, hestee-

tako bakterioak ez dira sartuko ez baginan ezta maskurian ere, gerta litezkeen infekzioak saihesteko. 
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Pixoihal berria jarri baino lehen, inguru osoa lehortu behar dugu, eta arreta handia ipini eremu horre-

tako tolesetan: lehor daudela ziurtatu, eta krema babeslea eman.  

 

Pixoihalak ez du estutu behar umea; umeak ondo egon behar du pixoihalarekin, eroso. 

 

Beti legez, eginkizun hauetarako baliatu behar dugu pixoihala aldatzeko garaia: 

 Harreman sozioafektiboak indartzeko (irribarrea, ukitzea, laztantzea…) 

 Mugimenduzko jarduera bihurtzeko (umearen gorputza eta hankak mugitzean…) 

 Lengoaia eta hizkuntza-harremana lantzeko (hitz egingo diogu umeari, zezelka hasiko da bera, 

erantzun egingo diogu…) 

 Sentimenezko edukiak lantzeko (ongizate-sentimendua…) 

 Eta beste. 

 

 Haurtxoa dotoretzea 
 

Arlo honek berariazko higienea dauka, haurtxoaren zati batzuek higiene horren beharra baitaukate: 

begiak, kanpoko belarriak eta azkazalak zaintzea eta orraztea. 

 

Ilea orraztu egin behar da, garbi mantentzeko. Horrelaxe saihesten dira sabeloia eta buruko ile-

larruko pinportatxoak. Eskuilaren zurdek oso leunak izan behar dute. Eskuila leun-leun eta ilea apur bat 

bustita duela pasatu behar zaio umeari. 

 

Belarriak garbitzeko orduan, kanpoko belarriak garbitu behar dira, paper zati busti batekin edo gaza 

batekin. Ez da inoiz kotoizko txotxik erabili behar. Gogoratu barneko entzunbideak eta sudur-zuloak 

beren kasa garbitzen direla.  

 

Begiak sudur aldean hasi eta kanpoalderantz garbitu behar dira, eta, garbitu ostean, lehortu. Muki-

hondarrak paper zati busti batekin edo gaza busti batekin kendu behar dira. 

 

Jan ondoren, ahoa garbitu behar zaio gaza batekin, eta lo egin baino lehen ere bai. 

 

Haurtxoek labur eduki behar dituzte azkazalak, aurpegia ez hazkatzeko. Artazi puntamotzak erabili 

behar dira, eta oinetako azkazalak ahal denik eta zuzenen moztu behar dira. 
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 Umearen garbitasuna 
 

Bularreko haurren higienea helduen esku dagoela esan dugu, baina umearekin desberdina da. 

Helduok (gurasoek eta hezitzaileek) eginkizun bikoitza bete behar dugu: alde batetik, umearen higieneaz 

arduratuko gara, eta, bestalde, umeak berak higiene-azturak bereganatzeaz. 

 

Umeak, higiene-azturak bereganatze horretan, hiru fase betetzen ditu: 

 Fase pasiboa: helduok arduratzen gara umearen higiene-jarduera guztiez. 

 Lankidetza-fasea: bere higienean parte hartzen hasten da umea. Hasieran, helduok egiten 

dugu umeak lagunduta; gero, umeak bakarrik egingo du, helduok ikustatuta. 

 Fase aktiboa: fase honen hasieran, helduok zaintza-lan txiki bat egiten dugu, eta amaieran 

haurrak bakarrik egiten ditu bere higiene-jarduerak. 

 

Haur-eskolan, hezitzaileok arduratu behar dugu umearen higiene-egoera ona izateaz, eta, hala izan 

ezean, gurasoekin hitz egin behar dugu. Umeak etengabe ibiltzen dira elkar ukitzen, eta, beraz, infekta-

tzeko arrisku asko dago. 

 

Gure eginkizuna umearen fasearen araberakoa izango da:  

 Fase pasiboko umeekin, den-dena egin behar izango dugu helduok;  

 Lankidetza-fasean daudenekin, hasieran lagundu egin behar diegu eta azalpenak eman. 

Erritoez baliatuta, haurren inplikazioa gero eta handiagoa izango da. Fase honen amaieran, 

haurrak bere kabuz beteko ditu eginkizun nagusiak. Helduok kontuan hartu behar dugu fase 

honetan, azturak hartzeaz aparte, haurrak higiene-kontzientzia bereganatzen duela, eta 

haurrari gero eta agindu gutxiago eman beharko zaiola.  

 Fase aktiboko umeekin, zaintze-lana baino ez dugu egingo (bestelako arazorik egon ezean, 

zer esanik ez). 

 

Haurrek, hazi ahala, hobeto kontrolatzen dituzte beren gorputzak, eta 4 urte inguru dituztenean, dutxa 

har dezakete bainua hartu beharrean. Hasieran, besteen laguntzaz, eta, denboragarrenera, bakarrik dutxa 

daitezke —betiere, jakina, heldu baten zainduta—. 

 

Haurrek, eguneroko bainuaz edo dutxaz aparte, goizero garbitu behar dituzte aurpegia eta eskuak. 
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 Hortzak 
 

Haurtzaroaz geroztik, ahoko higienea zaintzea funtsezkoa da hortz-haginak, hobiak eta ahoa, oro har, 

onik kontserbatzeko.  

 

Alderdi honi dagozkion zaintze-lanak erraz betetzekoak dira:  

 Egunero eskuilatu hortzak eta gainera hortz-haria pasatu 

 Aldian behin dentistarengana joan 

 Dieta kontrolatu (gozokien kontsumoa mugatuz) 

 

Alderdi honetan, ezinbestekoa da gurasoen lana seme-alabei aztura egokiak transmititzeko; zeregin 

horretan egunero jarduten eta ohiko bihurtzen irakatsi behar zaie. Haginak erauztean eta piezak ebaki-

tzean oinarrituriko osasun-politikak aspaldian utzi ziren alde batera.  

 

 

5.2 Haur-higienearen arazoak eta asaldurak 
 

Gerta liteke haur-higiene txarrak edo desegokiak ekar ditzakeen ondorioak (infekzioak…) oso arrisku-

tsuak ez izatea hasieran, baina horietako asko hain erraz transmititzen dira, non haur-eskolako ume 

asko infekta daitezkeen. 

 

Hezitzaileok, ume bakoitzaren higienea eta gelako higienea zaintzeaz aparte, adi egon behar dugu 

familiek umeekin izan ditzaketen zabarkeriak detektatzeko, prebenitzeko eta, ahal izanez gero, infekzio-

agerraldiak saihesteko. 

 

Beste alde batetik, guztiz ohikoa da higiene-arazoak edo inkontinetzia-arazoak dituzten umeekin 

lan egitea. 

 

 Higiene-zabarkeriak umeengan 
 

Hezitzaileon ditugun betebeharren artean, oso garrantzizkoak dira umeen gaineko arrisku sozialeko 

egoerak prebenitzea eta detektatzea. Esate baterako, umearen beharrak betetzen diren ala ez detektatu 

behar dugu (behar fisikoak, psikologikoak, elikatzekoak, higienezkoak, medikoak…). 

 

Haur-eskoletan, umeen eboluzioaren berri izan behar dugu fase guztietan. Ondoren, adierazle lagun-

garri batzuk jaso ditugu: 
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Adierazle fisikoak: 

 Aztertu behar dugu ea umea zikin, higiene gutxirekin, goseti, gaizki jantzita (dagokion arropa 

ez daramala) datorren eskolara egunero. 

 Aztertu behar dugu ea umea arazo fisikoei edo behar medikoei kasurik egin gabe (esate bate-

rako, zauriak zaindu gabe edo infektatuta, ohiko mediku-zainketarik gabe…) datorren eskolara. 

 

Umearen portaeraren adierazleak: 

 Janaria eskatzen (jatorduz kanpo) edo lapurtzen du. 

 Gutxitan joaten da eskolara. 

 Esaten du ez duela inork zaintzen. 

 

 Higiene-urritasunarekin erlazionatutako alterazioak 
 

 Txantxarra 
 

Txantxarra ahoko infekziorik arruntena da. Egun, 14 urteko eskola-umeen erdiak baino gehiagok eta 

helduen % 90ek dute txantxarra. Kontuan hartu behar da OMEk ohartarazi duela ahoko osasunak bizi-

kalitatean eragiten duela. Digestioa hortzen eta listuaren bitartez hasten da, baina listuak, horretan ez 

ezik, ahoko higienea mantentzean ere funtsezko eginkizuna betetzen du, eta ezinbestekoa da hortz-

haginak osasuntsu izateko. 

 

Ahoko bakterioek hortzetako esmaltea eta dentina (esmaltearen azpian dagoen ehun gogorra) 

suntsitzen dituztenean agertzen da txantxarra.  

 

Haurrari lehen hortzak ateratzen zaizkionean hasi behar zaizkio garbitzen. Oso garrantzitsua da 

esne-hortzak ondo eta luzaroan mantentzea. Ez da pentsatu behar erortzen direlako garrantzirik ez 

dutenik. Umearen esne-hortzen osasunak hurrengo hortzak osasuntsu eta ondo kokatuta izaten 

lagunduko du.  

 

Aski izango da hasieran eskuila leun bat eta ur arrunta erabiltzen uztea, jolasten balego bezala 

jardun dezan. Gerora, eskuila eskuan hartu eta ondo-ondo garbitzen ikasi bitartean lagundu egin 

beharko zaio haurrari. Garai hori aprobetxatu behar da umea egunero garbitzeko premiaz jabearazteko, 

helduaren aho osasuntsua umetan hasitako garbitze-lanen ondorioa baita. Hortzak elkar jotzen hasten 

direnean une egokia da haria edo zeta tarteetatik pasatzeko.  
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Txantxarraren prebentzioa honetan laburbil daiteke:  

 Ahoko higienea: hortzak ondo garbitzea. 

 Urtean behin dentistarengana joatea. 

 Biberoi eta txupeteen erabilera gehiegi ez luzatzea, biberoi-txantxarra eragiten dutelako. 

 Haur-eskolaren lana: aho-higienerako azturak lantzea.  

 

 Haurtzaroko parasitoak 

 

Elhuyarrek argitaratzen duen www.zientzia.net orritik hartutako testua dugu jarraian: 

 

Haurtzaroko parasitosirik ohikoenak hiru talde nagusitan sailka ditzakegu. Zorriek, sarna edo zaragarrak 

eta hesteetako zizareek osatzen dituzte sail nagusi horiek. 

 

 

Zorriak 
 

Zorriak intsektu parasitoak dira. Gizakiaren odola xurgatzen dute, eta horri esker bizi dira. Azkura 

eragiten dute.  

 

Bila arituta ere, zorriak ikustea ez da erraza izaten; haien arrautzak —bartzak—, ostera, bai. Bartzak 

ileetan itsatsita egoten dira, batez ere garondoaren inguruan eta belarrien atzean. Inguru horietan eskua 

pasatuz gero, ageri-agerian geratzen dira bartzak.  

 

Pertsona batetik bestera erraz igarotzen dira zorriak: nahikoa izaten da apur bat gerturatzea. 

Horregatik, zikinkerian gusturago egoten badira ere, ile garbira ere joaten dira zorriak. Orraziak edo 

eskuilak partekatzen direnean, ilea luze edukitzean edo ileordekoak erabiltzen direnean, askoz errazago 

kutsatzen dira zorriak.  

 

Zorriak kentzea ez da zaila izaten. Intsektizida on bat aukeratu behar da lehenik; lozio-erakoa, ahal 

bada. Ilea garbitu barik, intsektizidarekin busti eta gero, orrazi fin-fin bat pasatu behar da. Intsektizida 

eraginkorragoa izan dadin, lozioa ezarri eta gero, burua estali eta ordu pare batez horrela edukitzea 

komeni da. Ondoren, xanpu arrunt batekin garbitu behar da burua, eta agertzen diren bartz guztiak kendu. 

Berez lehortzen uzten da ilea gero.  
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Tratamendua bost-hamar egunen buruan errepikatzea gomendatzen dute: horrela, erabat desagertzen 

da zorriak berriro izateko arriskua. Tratamendua ezartzean erabilitako tresna guztiak —orraziak, eskuilak, 

eskuoihala…— ur irakinetan garbitu behar dira, desinfektatuta gera daitezen. Zorriak edo bartzak desa-

ertu eta gero, noizean behin begiratu behar da berriro agertzen diren edo ez.  

 

Askok kontrakoa uste badute ere, zorrien aurkako xanpuak edo intsektizidak erabiltzeak ez du ezer-

arako balio prebentzio gisa. Zorriak edo bartzak daudenean baino ez dute balio. Ilea motz eramateak, 

berriz, laguntzen du. Eta, jakina, nork bere orraziak, eskuilak eta toallak erabiltzeak ere bai, beste inori 

utzi gabe. 

 

Ikusten denez, zorrien eta bartzen aurka egitea, berez, ez da zaila. Arazoa zorriek buru batetik 

bestera igarotzeko duten erraztasunean dago. Horregatik, neurriak hartu behar badira, eskolako haur 

guztiekin hartu behar dira, oraindik bartzik edo zorririk ez dutenekin ere bai. Haur bakar batek tratamen-

uari jaramonik ez egitea nahikoa da zorriak berriro ugaritzeko.  

 

 

Sarna edo zaragarra 
 

Sarcoptes scabiei izeneko artropodo batek sortzen duen larruazaleko eritasuna da sarna edo zaragarra. 

 

Akaro honek, epidermisean, erreten bat egiten du (zabaleraz 

1 mm eta luzeraz 3-5 mm dituen erretena) eta honen bukaera edo 

muturrean akaro emeak bere arrautzak erruten ditu. Arrautzetatik 

larbak ateratzen dira eta hauek ninfa bilakatzen dira gero. Ninfa 

hauek, lehengo erretenetik hasita beste galeria berri bat egiten dute 

edota kanpora agertzen dira, ildo edo erreten berriak sortzeko. 

Emeak galeria barnean mantentzen diren bitartean, arrak larruazalera 

irteten dira, eme berrien bila. 

 

Antzina ekzemarekin eta prurigoarekin nahasten zen. Renucci izeneko ikasle kortsiarra izan zen, 

Unibertsitatean, publikoki akaroa erakutsi zuena, bere herriko emakumezkoek orratz batekin erreten edo 

ildoaren azpialdetik ateratzen irakatsi zioten bezalaxe eginez. Horretarako, erretenaren ganga edo bobeda 

hautsi beharra dago, eta orratz baten puntaz akaroa atera daiteke. Ondoren akaroa mikroskopioan 

ikusten da, bere xehetasun guztiekin. 

 

Lesiorik ohizko eta tipikoena ildoak dira (zuzenak, edo bihurgunetsuak). Larruazalean, ttonttor-moduko 

bat sortzen dute, eta batez ere hatz-arteko tolesturetan, eskumuturrean, giltzadura-tolesturetan, eta 

beste leku batzuetan agertzen dira. Umeetan esku-ahurrak, ointzolak eta baita aurpegia ere erasanak 

izaten dira. 
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Erretenen inguruan era askotako lesioak dauzka larruazalak: erreakzio alergikoz sortuak, edota hatz 

egitearen edo infekzioaren ondotik datozenak. 

 

Lesio horiek kutsatu eta 10 egunera agertzen dira. 

 

Eritasun honek hazkura ikaragarria sortzen du. Gaur egun gutxiago ikusten da pertsonen (eta umeen) 

higienea hobetu denez. Eritasuna zuzenean transmititzen da pertsona gaixotik berarekin bizi direnetara, 

edo baita maindire, manta, toaila, etab.en bidez ere.  

 

Herrialde guztietan eta adin guztietan izaten den eritasuna da. 

 

Tratamendua (eta bide batez sendatzea) gorputza likido egokiz igurtziz lortzen da, aldi berean bainuak 

eta barne-erropa eta oheko erropak arreta osoz garbitzearekin batera. 

 

 

Heste-zizareak 
 

Asko izan daitezke, eta zeharo desberdinak bestalde, hesteetako zizareak: GIARDIA LANBLIA, 

OXIUROAK, etab. 

 

Jendeak uste baino eritasun hedatuagoak dira. Nahiz eta ikerketa ezberdinek ondorio desberdinak 

eman, guztietan parasitazio-indizeak oso altuak dira. Dena den, eta orokorki hitz eginez, infekzio hauen 

prebalentzia minimoa da 2 urtez beherakoetan, eskola-umeetan ordea maximoa (5-16 urte), helduetan 

berriro jaisten da, pertsona zaharretan berriro ere igotzeko. 

 

Lamblia intestinalis edo Giardia lamblia 
 

Zizare hauek ez dira ikusten begi hutsez, beste heste-zizare batzuk bezala. 

 

Eritasun honek sortzen duen sintomarik nagusiena beherakoak dira. Normalean egun batzuetan 

irauten dute, gorakoekin eta sabeleko minarekin batera, eta ondoren tratamendua egokia izan bada 

egoera normalizatu egiten da. Baina, askotan, sendaketa ez da erabatekoa izaten edo umea berriro ere 

kutsatu egiten da (ingurunea ez delako behar bezain osasuntsua, haurtzaindegiko giroa adib.). Kasu 

hauetan, eritasuna kroniko bihur daiteke, eta grabedadea handiagoa izango da, noski. Horregatik, 

garbitasun-neurriak zorroztea komeni da. 

 

* Oxiuriasia (Enterobius vermicularis) 
 

EV zizare biribila da, zuri-horiska, begi hutsez ongi ikusten dena (arrak 9-12 mm neurtzen ditu, 

3-5 mm emeak). 
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Zizare helduak hestemeharraren azken zatietan ezartzen dira (itsuan eta hestesobrean) eta hor 

gertatzen da harremetzea. Zizare emeen umetokia arrautzez betetzen denean (8.000tik 12.000ra arrautza), 

ondesterantz abiatzen dira, bai gorozkiekin edo baita bere kasa ere. Uzkiko esfinterra bortxatu eta 

kanpora irteten dira. Mugimendu hauek gaualdera gertatzen dira, eta hazkura handia sortzen dute. 

 

Hestetik kanpora emeak baldintza egokiak aurkitzen ditu eta arrautzak erruten ditu. Normalean (nahiz 

eta batzuetan berriro ere uzkiko esfinterra barrurantz zeharkatu) zizarea hil egiten da; bere bizitza-zikloa 

37-53 egunekoa bait da. 

 

Oxiuriasia oso kutsakorra da; pertsona parasitatuak milaka arrautza eliminatzen bait ditu, bere arropa, 

objektu pertsonal eta lurraren artean sakabanatzen direlarik. 

 

Autoinfestazioa oso maiz gertatzen da: ipurdi aldean hatz egiten da, ondoren garbitasun-neurri 

egokirik hartu gabe, eta ondoren (umeetan batez ere) arrautzez betetako behatzak ahora daramatza. 

 

Sintomatologia normalean arina da. Aipatutako prurito edo hazkura (oso gogorra izan daiteke), ziza-

reen hozkadagatiko lesioak larruazalean eta ekzema-moduko lesioak ere bai. Itxuraz nerbio-sistemaren 

gain eraginez sortuko lirateke logura-galera, ezinegona, urduritasuna, suminkortasuna, izakera-aldaketak. 

Bestalde, gaizki lekututako minak, (gehienbat saihetsezurren azpian dagoen eskuineko hutsunean) eta 

beherakoak ere ager daitezke. 

 

Diagnostikoa arrautzak identifikatuz egiten da. Arrautzak oso-oso kasu bakanetan agertzen dira 

gorozkietan, eta beraz GOROZKIEN ANALISIA KASUEN %95EAN EZ DA BALIAGARRIA. Horretarako 

depresore baten muturrean zinta itsasgarri garden edo transparentea jartzen da, alderdi itsasgarria kanpo-

rantz jarriz. Goizean, libratu eta garbitu aurretik ipur-masailak separatu eta depresorea zanpatuz arrautzak 

hor itsatsiak geratzen dira. 

 

Tratamendu egokia botika bidez burutzen da. 15 egunetara errepikatzea komeni da. 

 

Badira, bestalde, hartu beharreko beste neurri batzuk ere: 

1. Pijama estu eta zulorik gabeak erabiltzea. 

2. Azpiko erropa, toailak, maindireak maiz eta ur beroz garbitzea. 

3. Eskuak maiz garbitzea (jan aurretik bereziki). 

4. Gordinik jango diren jakiak (frutak, berdurak) arreta handiz prestatu eta garbitzea. 

 

Inoiz ahaztu behar ez den neurria da, behin pertsona bat oxiuriasiaz diagnostikatu ondoren, familiako 

beste partaide guztiak aztertu eta kontrolatzea. 
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 Inkontinentzia-arazoak 
 

Inkontinetzia-arazoek zenbait higiene-arazo sor ditzakete: enuresia eta enkopresia.  

 

 Enuresia 
 

Pixa ateratzea da enuresia: gehienetan, loaldian, nahi gabe eta inkontzienteki gertatzen da. “Gaueko 

enuresia” deitzen zaio horri.  

 

Jarioa, gehienetan, erabatekoa izaten da. Esfinter-kontrola lortzen den garaian agertzen da enuresia, 

eta neskatoek baino maizago izaten dute mutikoek. Normalean, 5-6 urterekin lortzen da esfinter-kontrola. 

Beraz, umeak 6 urte bete arte ez dugu hartu behar arazo esanguratsutzat. 

 

Enuresiak kontsulta anitz eragiten ditu. Bi mota bereiz daitezke, agertzen den unearen arabera: 

 Lehen mailako enuresi deitzen zaio esfinterren kontrola lortu baino lehenago azaltzen denari. 

 Bigarren mailako enuresia da, aldiz, kontrola erdietsi ondoren agertzen dena.  

 

Batzuetan, lagun izaten ditu enkopresia edota pertsonalitate-arazoak; horregatik, urologiako edo 

endokrinologiako eragile guztiak baztertu behar dira lehendabizi, eta ondoren, familiaren laguntzarekin, 

ondo aztertu behar dira enuresiaren, loaren eta eragile psikikoen berezitasunak.  

 

Enuresia eragin dezaketen arrazoi batzuk aipatuko ditugu: 

 Estres psikosoziala (haur-eskolan hasi izana, gurasoek beren artean harreman gorabehe-

ratsuak edukitzea, anai-arreba bat jaio izana…).  

 Higiene-azturak beranduegi sartzea. 

 Umearen nortasuna. Aldakorra izan ohi da: ume batzuek joera dute aurka egiteko, eta 

ingurua asko behartzen dute; beste batzuk sentiberak eta heldutasunik gabekoak dira, bere 

buruari nekez eusten diotenak; eta beste zenbait, berriz, neurotikoak dira eta bestelako 

sintomak ere izaten dituzte (larritasuna, fobiak, errituak).  

 

Enuresiaren tratamenduak neurri orokorrak bildu behar ditu: 

 Umearen asaldura, neke eta estutasunaren eragileak baztertu behar dira. 

 Neurriko loaldia izan dezan utzi behar zaio.  
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 Elikadura eta edariak orekatu behar dira, batez ere lotara joan aurretikoak; haurrak likido 

gutxi hartu behar du. 

 Neurri konduktistak hartu behar dira txiza egitearen heziketarako, gauetan esnatzeko eta 

abarrerako. Errefortzu soziala (gorespena) erabiltzen da, eta banakako planak ezartzen dira. 

 

Zenbait kasutan, espezialistak aginduta: 

 Lagungarriak izan daitezke farmakoak, batez ere, imipraminikoak. 

 Psikoterapia psikoanalitikoa, bere aldetik, eragile inkontzienteen ulermenera zuzentzen da. 

 

Garrantzitsua da asaldura hau lehenbailehen bideratzea, enuresiaren sintomak umeari ekar diezaz-

kiokeen arazoak saihesteko: beste umeen burla, hezitzaileen gorroto eta zigorrak, umearen uzkurtasun 

soziala (kanpamentuetara joan nahi ez izatea nahiak…) eta umearen haserrealdiak. Epe luzera, umearen 

autoestimuan utz ditzakeen eraginak enuresia bera baino larriagoak izan daitezke. 

 

 Enkopresia 

Uzki-esfinterraren kontrolik eza da enkopresia. Enkopresia duten umeek, garbitasunaren garaia iritsita 

egon arren, aldean egiten dute kaka. 

Beraz, bi urtetik aurrera agertzen da, garapenaren arazo gisa. Gaitz neurologiko eta dementzia 

batzuetan agertzen den uzki-inkontinentziatik bereizi behar da. 

Neskatoei baino gehiago mutikoei eragiten die. Nahiz eta enuresia baino urriagoa izan (8 urteko 

umeen % 1,5), kaltegarria da umearen autoestimuarentzat.  

Bi motatako enkopresiak daude, agertzen den unearen arabera:  

 Lehen mailako enkopresia deitzen zaio garbitasuna lortu aurretik agertzen den enkopresiari. 

Gehienetan, gaizki eratutako eta estimulu gutxiko familietakoak izan ohi dira umeok (pasiboak, 

afektu-eskasiak jotakoak) 

 Bigarren mailako enkopresia deitzen zaio (kasuen % 30) neurri bateko garbitasuna ezarri eta 

gero agertzen den enkopresiari. Sarritan ez da larria izaten, behin-behinekoa baita, eta eskolan 

hasteak edo familian norbait jaio izanak sorrarazitako erreakzioa izaten da, besterik gabe. 

Beste batzuetan, gaitz gogor bati edo inguruko norbait hil izanari emandako erantzuna da. 
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Azken azterketen arabera, gorozki-materien erretentzioarekin lotu behar da enkopresia. Umearen 

erretentzio-neurriak agortzearekin batera gertatuko litzateke obratzea. Sarritan, enkopresiak megakolon 

funtzionalarekin dauka zerikusia. Maiz, enkopresia duten umeen familiak aztertzean, gehiegi larritzen 

diren eta digestio-aparatua hustearekin obsesionatutako amak izaten dira, idorreriaren beldurrak bultza-

tuta etengabe supositorioetara eta aiutetara jotzen dutenak. Nahiz eta askotan sintoma desagertu, 

komeni da, tratamenduari dagokionez, osotasunean hartzea umearen arazo psikikoak (haur-depresioa, 

esate baterako). 

Beraz, nahiz eta batzuetan kontrol psikiatrikoa behar izan, eskolak familiarekin batera landu behar 

ditu esfinter-kontrolen azturak. 

 

 

5.3 Haur-eskolako higienea 
 

Haur-eskolako higienea bermatzen duen araudi bat dago, hortaz, araudi hori kontsultatzea gomen-

datzen dugu. Hortaz gainera, haur-eskolan nagusi izan behar du garbitasunak leku eta elementu guztietan. 

Gelak, jostailuak, bainugelak, materialak, patioak eta abar garbi izateko beharraz gainera, ingurumen-

baldintzak ere zaindu behar dira: guneko tenperaturak, gela aireberrituak eta argitsuak… 
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66  HHAAUURRRREENN  KKOOMMUUNNIIKKAAZZIIOOAA  EETTAA  HHAARRRREEMMAANN  SSOOZZIIOOAAFFEEKKTTIIBBOOAAKK  
 

Gizakia ez da oinetatik bururaino dagoena bakarrik. 

 

Walt Whitman 

 

 

Behar fisiologikoak, osasuna eta segurtasuna asetzeko beharrak ez ezik, bestelako behar batzuk ere 

badituzte haurrek, hain zuzen, adimen-, gizarte-, afektibitate- eta emozio-beharrak. Eta orain arte ikusi-

tako beharretarako esan dugun moduan, nagusiok ―hau da, gurasook, hezitzaileok, eta bestek― daukagu 

behar horiek betetzeko ardura.  

Beraz, haurrek beste aztura horiek bereganatzeko egin dugun modu berean aritu beharko dugu; hau 

da, hasieran geuk beteko ditugu haien beharrak, eta gero, pixkanaka gidatuko ditugu haurrak, autonomia 

lantzen lagunduko dieten azturak hartu arte.  

Gizakia soziala da, jaio, hazi, garatu, ugaldu eta hil, dena egiten baitugu gizartearen barruan. Txiki-

txikitatik sortzen ditugu harreman sozialak, eta harreman horiek askotarikoak izan daitezke. Harreman-

aniztasun horretan zerikusia daukate harreman horien iraupenak eta intentsitateak: batzuk iraunkorrak 

dira (esate baterako, lagunen artekoak eta senideen artekoak), eta beste batzuk aldi baterakoak izaten 

dira, denbora mugatuan gertatzen direnak (esate baterako, parkean izaten diren aldi baterako jolasak, 

aldi baterako ume-zaintzaile batekin sortzen direnak...). 

Gizarte-azturak eta komunikazio-azturak ikasteko aukerak hasiera-hasieratik ditu eskueran haurrak, 

eta lehenengo urteetan inguruko jendearekin dituen bizipenek funtsezko eragina daukate etorkizunean 

edukiko dituen portaeretan.  

Beraz, hasiera-hasieratik zaindu behar dugu nola garatzen diren haurraren komunikazioa eta 

harreman afektiboak. Komunikazioa batez ere lengoaiaren bidez gauzatzen da, eta beti bezala, komu-

nikazio ona edukitzeko, oso garrantzitsua da harreman afektibo ona edukitzea; hori dela eta, lehenengo 

unetik zaindu behar ditugu alderdi afektiboak haurraren oinarrizko beharrak asetzeko gertatzen diren 

harremanetan.  

Haurren komunikazioa Adierazpena eta Komunikazioa moduluan eta garapen sozioafektiboa Garapen 

Sozioafektiboa moduluan sakon jorratzen direnez (esparru teorikoa azaltzen da), hemen adierazle batzuk 

baino ez ditugu landuko: zer egiten duen haurrak eta nola erantzun behar dugun helduok haurren komu-

nikazioa eta harreman sozioafektiboa behar bezala garatzen laguntzeko. 

Helduak aipatu ditugu, eta ―zer esanik ez― gurasoak, hezitzaileok, haurraren ardura duen beste 

edozein heldu (esate baterako, zaintzailea izan daitezke heldu horiek. 
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Jarraian datorrena lan honetatik aterata dago: Early learning and development benchmarks. A guide 

to young children’s learning and development: from birth to kindergarten entry” (Egileak: Sharon Lynn 

Kagan, Ed. D. Pia Rebello Britto, Ph. D. Kristie Kauerz, M.A. Kate Tarrant National Center for Children 

and Families, Teachers College, Columbia University) 

 

Informazio gehiago lortu nahi izanez gero, jo helbide honetara:  

http://www.governor.wa.gov/earlylearning/  

 

 

6.1 Behar sozioafektiboak 
 

Berez, gizartean bizi gara gizakiok. Gure bizitzako fase guztietan izaten ditugu harremanak beste 

gizakiekin, eta gizarte-portaerak eta gizarte-harremanak ikasten ditugu gizarte- eta emozio-ingurune 

batean. Beraz, haurrari dagozkion gizarte-harremanak eta norberaren irudi positiboa garatzeko behar 

diren ezaugarriak, abilezia-ereduak eta baliabideak eskaini behar ditu inguruneak. 

 

Nahiz eta emozioak mundu osoko gizakion gertakariak izan, eta nahiz eta gizarte-portaerak mundu 

osoan sakon ikertu diren, betidanik izan da zaila gizarte- eta emozio-garapenak definitu eta neurtzea. 

Zailtasun horren zergati batzuk hauek dira: 

A. Emozio- eta gizarte-eremuan agertzen diren portaeren eta kontzeptuen aniztasuna. 

B. Batez ere norberaren baitan, intimitatean, bizitzen diren prozesuak (beraz, kanpotik ezin atzeman 

daitezkeen prozesuak) ebaluatzeko eta ezagutzeko dauden arazoak. 

C. Ingurunearen aldakortasuna (kulturaren eta testuinguruaren arabera aldatzen baita ingurune hori). 

 

Alde batetik, gizarte- eta emozio-garapenak dira haurrek etxean, haur-eskolan, eta gizartean biziko 

dituen harremanen esperientzien oinarria, eta, beste alde batetik, bizi-esperientzietatik ikasiz lantzen dira 

gizarte- eta emozio-garapenak.  

 

Elkarri eragiten dioten bi alderdi hartu behar ditugu kontuan arlo hauek ikertzen ditugunean: batetik, 

une jakin batean ditugun gizarte- eta emozio-garapenek lagundu edo oztopatu egingo gaituzte (gure emo-

zioek garbi baldintzatzen dituzte gure erantzunak), eta bestetik, bizitzak berak eskaintzen dizkigun eskar-

mentuetatik ikasi, eta, ondorioz, ordura arte eduki ditugun gizarte- eta emozio-abileziak hobetu ditzakegu.  

 

Azken pasarte horretan guztian, esaldien subjektua ez da “haurra” izan, baizik eta “gu”; “haurra” 

jarrita ondo egongo litzateke, baina hezitzaile-lana betetzen dugunok ere ez dugu aukera galdu behar 

irakasten dugunarekin edo une jakin batean lantzen dugunarekin ikasteko. Berriro bueltatuko gara “haur” 

hitza erabiltzera, baina ez ahaztu arlo hauetan guk ere ikasteko aukera handiak ditugula edozein unetan. 
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Lehen aipatu dugunez, haurraren gizarte- eta emozio-garapenek oso erlazio handia daukate haurrak 

bizitzan zehar dituen esperientziekin. Beraz, ahalegina egin behar dugu gizarte- eta emozio-garapenerako 

behar dituen esperientziak eskaintzeko haurrari.  

 

Haurrek, lehenengo urteetan, gurasoekin, haurtzainekin, hezitzaileekin, senideekin, eta beste haur 

batzuekin dituzte harremanak, eta funtsezko papera dute haurraren garapenean. Izan ere, harreman 

horiek:  

 Haurraren gizarte- eta emozio-garapenak sustatzen dituzte 

 Segurtasuna ematen diote haurrari 

 Gizarte- eta emozio-garapenetarako behar dituen abileziak ikasteko eta lantzeko aukera 

eskaintzen diote 

 

Haurrak behar bezalako gizarte- eta emozio-garapenak edukiko baditu, ezinbestekoa du harremanak 

edukitzen eta gizarte bateko kide izaten ikastea. Helduon gidaritzapean zenbait abilezia ikasten ditu 

haurrak: elkarlanean aritzea, negoziatzea, lagunak edukitzea, besteen laguna izatea... eta gizarteak onartzen 

duen moduan bizitzen ditu sentimenduak. 

 

 Garapen afektiboa 
 

Haurrak berak dituen emozioak (edo besteen emozioak) identifikatzeko, adierazteko eta kasu egiteko 

abileziak lantzen ditu emozio-garapenak. Emozio-garapena ulertzeko, ezinbestekoa da haurraren auto-
kontzeptua eta haurraren autoeraginkortasuna azaltzea.  

 

Haurraren autokontzeptuak (hau da, haurrak bere burua nola ikusten duen, bere buruaz zer irudi 

duen) bereizgarri multzo bat eraikitzen du: haurraren azturak, motibazioak, gaitasunak eta haurrari 

ematen zaizkion gizarte-rolak. Autokontzeptuan, bere burua osatuta edo osatu gabe ikusten du haurrak, 

eta hortik abiatuta, bere buruaren balioespen positiboa edo negatiboa egin dezake; hain zuzen, hori da 

autoestimuaren kontzeptua.  

 

Haurraren autoeraginkortasuna (hau da, zer edo zer egin nahi duenean, arrakasta eduki dezakeela 

sinesten du haurrak) funtsezkoa da haurraren autokonfiantzazko sentimenduetan eta emozio positiboetan. 

 

Haurraren emozio-garapenaren barruan sartzen dira hauek ere: norbera kontrolatzeko gaitasuna, 

bulkada psikikoak eta barne-eraginak gobernatzeko abileziak, errutinei eta arauei (adibidez, portaera-

arauei) jarraitzeko gaitasunak eta beste. 
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Norbera kontrolatzeko gaitasunari esker, haur txikiak ondo eta aske jardun daitezke hainbat testu-

ingurutan, dela gizarte barrukoetan, dela beren baitakoetan. Bere burua eta sentimenduak ondo eta 

egokiro adierazteko gaitasuna da haurraren emozio-garapenaren beste alderdi garrantzitsu bat. Emozio-

adierazpenari dagokionez, hauek ekarri behar ditugu gogora: lehen emozioak (adibidez, alaitasuna, 

haserrea, beldurra), sentimen-estimuluei lotutakoak (adibidez, nazka, atsegina, izua) eta autoestimuari 

lotutakoak (adibidez, harrotasuna, lotsa, errua). 

 

 

HAURRAREN EMOZIO-ADIERAZPENA  

 

Jaiotzetik 18 hilabetera arteko haurrak 

 Oihukatuz, negar eginez, aurpegiko keinuekin edo gorputz-mugimenduarekin adierazten ditu 

bere emozioak eta bere beharrak. 

 Emozio-estimuluei eta gizarte-egoerei erantzuten die (adibidez, beste haurrek negar egiten 

badute, berak ere negar egiten du). 

 Helduari erantzuten dio.  

 Kopeta iluna ipintzen du jasotako erantzunarekin ados ez badago edo ez badu gauzaren bat 

bere kabuz egiten. 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Kontuan hartu haurrak zenbait emozio adierazteko egiten duela negar; beraz, identifikatu 

emozioa, eta erantzun horren arabera. 

 Kontsolatu haurra negar egiten duen bakoitzean: horrek segurtasuna ematen dio.  

 Aldatu aurpegiera emozio ezberdinak adierazteko. 

 Erantzun haurrak adierazten dituen negar, neke eta ezinegonei, baina itxaron haurrak 

arazoak dituenean bere kabuz irtenbidea bilatzeko gai den aztertu arte, eta, gai ez bada, 

lagundu era lasaian, goxoan, haurra errespetatuz. 

 Erantzun haurraren atsegin-adierazpenei dagozkien aurpegierekin, doinuekin eta hitzekin. 

 Elikatu haurra besarkadekin, bihotz oneko hitzekin eta laztanekin. 
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18 hilabetetik 3 urtera arteko haurrak 

 Sentimenduak eta emozioak adierazten ditu ezagunak zaizkion pertsonen, maskoten eta bere 

ondasunen aurrean, eta behar diren hitzak eta aurpegierak erabiltzen ditu. 

 Bere sentimenduak zedarritzen ditu: alaiak edo tristeak. 

 Bere sentimenduei buruz ikasten du, eta zer behar duen ondo, txarto, jostari… sentitzeko. 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Entzun emeki eta interesa agertuz haurrak kontatzen duena, zabaldu haren mezua eta 

atzeman mezu horren atzean zer egon litekeen (adibidez, ume batek esan dezake ez 

duela jolastu nahi parkean, baina benetan esan nahi du beste umeek ez diotela uzten 

berekin jolasten). 

 Eman aukera haurrari sentimendu anitz esperimentatzeko. 

 Erabili sentimendu-hitzak umeak bere sentimenduei izenak jartzen ikas dezan. 

 Moldatu emozioak, ez ezkutatu. 

 Hitz egin haurrarekin sentimenduei buruz. 

 Ulertu haurrak laguntza gehiago behar duela sentimenduak adierazteko. 

 Kontsolatu haurra beldurra sentitzen duenean. 

 

 

3 urtetik 5 urtera arteko haurrak 

 Bere emozioak eta sentimenduak definitzen ditu, eta horiei buruz hitz egiten du. 

 Rol-jokoak erabiltzen ditu bere sentimenduak eta emozioak ulertu eta tratatzeko. 

 Emozioak, hitzak eta aurpegierak erlazionatzen ditu. 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Eman aukera haurrari bere eta besteen sentimenduei buruz hitz egiteko.  

 Moldatu emozio-adierazpenak zuregan sortzen dituzten emozioei eta sentimenduei buruz 

hitz eginez. 



Haur Hezkuntza 
 

LANBIDE EKIMENA      86 

 Azaldu haurrari nola sentitzen diren ipuinen protagonistak. 

 Jokatu kontu handiz estereotipoekin, ez transmititu halakorik (adibidez, “mutilek ez dute 

negar egiten”). 

 

 

5 urtetik aurrerako haurrak 

 Jokoen bidez adierazten ditu sentimenduak.  

 Beste haurrekin eta helduekin partekatzen ditu bere sentimenduak. 

 Triste agertzen da heriotzaren edo beste egoera zail baten aurrean. 

 Ez da inhibitzen txarto sentitzen denean; negar egiten du txarto sentitzen denean. 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Animatu haurrak beste haurrekin edo helduekin bere sentimenduei buruz hitz egiteko. 

 Balioetsi haurraren emozio-adierazpen egokiak. 

 Lagundu haurrari beste umeekin jolasten duenean edo rol-jokoak egiten dituenean emo-

zioak adierazten, eta entzun bere historiak. 

 

 Gizarte-garapena 
 

Helduekin eta beste haurrekin gizarte-harremanak eratzeko eta mantentzeko haurrek dituzten gaita-

sunak eta abileziak dira gizarte-garapenaren ardatza.  

 

Helduei dagokienez, gaitasun batzuk garatu behar ditu haurrak helduengan konfiantza hartzeko, elka-

rrekin aritzeko eta helduen rola onartzeko. 

 

Beste haurrekin eratzen dituzten harremanekin, haurrek informazioa bereganatzen dute, eta besteen 

aurrean nola aritu, pentsatu eta sentitu ikasten dute. Bere gisakoekin (hau da, bera bezalako beste 

umeekin) aritzearen poderioz, haurra zenbait gaitasun eta abileziatan trebatzen da elkarrekin lan egiteko, 

harremanak sortzeko eta mantentzeko eta modu positiboan negoziatzeko. 

 

Bere gisakoekin batera aritzeari esker, beste haurrek ere eskubideak dituztela ulertzen dute, elkar 

ulertzen dute eta beste umeen desberdintasunak eta antzekotasunak aintzat hartzen dituzte (hau da, beste 

ezaugarri batzuk dituzten umeekin era positiboan aritzea). 
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Haurrek zenbait jarreraren ondorioak ulertzen dituztenean eratzen eta finkatzen dira gizarte-harre-

manak, zenbait giro berritara moldatzen direnean, eta talde-jardueretan (edo gizarte-jardueretan) era 

positiboan parte hartzen dutenean. Eta amaieran, haurrak bere buruari, besteei eta natura-munduari 

enpatia erakusten dienean frogatzen da gizarte-gaitasuna eskuratu duela. 

 

Jaiotzetik 18 hilabetera arteko haurrak 

 Negar egiten du, soinuak ateratzen ditu edo gorputzaren mugimenduak egiten ditu bere ardura 

duen helduaren arreta deitzeko. 

 Saiakerak egiten ditu helduok ematen ditugun erantzunekin (adibidez, negar egiten du helduak 

erantzuten duela egiaztatzeko), ea egoera jakin batean modu bertsuan erantzuten dugun. 

 Helduari begiratzen dio bere portaera egokia den ala ez ziurtatzeko. 

 Helduaren erantzuna bilatzen du egoera zailetan. 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Zaindu haurra hitz gozoekin, besarkadekin… 

 Erantzun haurrari modurik eraginkorrenean. 

 Eman haurrari laguntza eta kontsolamendua estu dabilenean. 

 Erakutsi haurrari eta haren inguruan dagoen edonori zor diegun begirunea. 

 Ziurtatu haurrarekin dauden helduak fidagarriak direla. 

 Egon haurrarengandik hurbil eta beti prest. 

 

 

18 hilabetetik 3 urtera arteko haurrak 

 Helduen laguntza bilatzen du erronkak dituenean. 

 Aldizka, helduaren laguntza baieztatzen du, seguru sentitzeko. 

 Modu onean erantzuten dio helduaren gidaritzari. 

 Segurtasun-jarraibideak betetzen dituzte. 
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 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Erantzun modu onez umeak egindako galderei eta laguntza eskatzeko deiei. 

 Markatu beharrezko mugak. 

 Balioetsi haurraren portaera zuzenak. 

 Eskaini laguntza haurrari beharrezkoa denean. 

 Kontatu umeari hainbat kulturatako ipuinak. 

 

 

3 urtetik 5 urtera arteko haurrak 

 Maiz egiten dizkie galderak helduei informazioa lortzeko. 

 Helduek leku ezberdinetan ondo portatzeko emandako jarraibideak betetzen ditu. 

 Izan dituen arazoak jakinarazten dizkio helduari. 

 Helduen laguntza afektiboa bilatzen du. 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Bilatu haurrarekin bakarrik igarotzeko tarteak (adibidez, lo hartzeko uneak…). 

 Balioetsi haurraren lorpenak eta ahaleginak. 

 Komunikatu argi eta garbi jarraibideak eta zer espero dugun haurrarengandik. 

 Erakutsi errespetua haurrak bere arazoei irtenbideak bilatzeko egiten dituen ahaleginei 

(“Hori aukera ona izan da, baina agian oraingoan ez duzu arrakastarik izango”).  

 

 

5 urtetik aurrerako haurrak 

 Helduen eskarmentuaren balioa onartzen du. 

 Ulertzen du arazo bat duenean noiz eskatu behar duen helduen arreta. 

 Arauetatik eta errutinetatik aldendu nahi duenean, aurrez galdetzen du ea bidezkoa den. 

 Helduen erabakiak onartzen ditu.  
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 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Eskaini iradokizunak haurraren arazoak gainditzeko (laguntza eskatzen duenean). 

 Animatu haurra arazoetarako irtenbideak bere kabuz bila ditzan. 

 Huts egiteko aukera eman haurrari, eta hitz egin harekin hutsegiteetatik ikasi duenari buruz. 

 Erantzun haurrak bere eskarmentuari buruz egiten dituen galderei. 

 

 

6.2 Komunikazio-garapena 
 

Hiztegia, gramatika eta erabilera baino gehiago da komunikazioa (eta lengoaia). Hain zuzen, komuni-

kazioak eta lengoaiak komunikazio-gaitasuna barne hartzen dute. Komunikazio-gaitasun hori abilezia multzo 

batek osatzen du, besteak beste: lengoaiaren erabileraren gizarte-konbentzioak ezagutzea, entzuteko, 

ulertzeko eta hitzezko mintzaira jarraitzeko gaitasunak eta eraginkortasunez komunikatzeko gaitasunak. 

 

Komunikazioa zer testuingurutan gertatzen den ulertzen dute gaitasun horiekin, eta elkarreraginaren 

helburuak eta komunikazioak berak eragiten dituen emozioak ere ulertzen dituzte. 

 

Komunikazio-gaitasuna korrelazioan jartzen da haurraren garapenaren beste alderdi batzuekin, hala 

nola garapen kognitiboarekin eta gizarte- eta emozio-garapenekin. 

 

 Haurraren hiztegia 

 

Jaiotzetik 18 hilabetera arteko haurrak 

 Inguruneko zaratei erantzuten die (adibidez, ikaratu egiten da edo oihukatu egiten du ezohiko 

zarata dagoenean). 

 Burua biratuz erantzuten dio ezaguna duen ahotsari.  

 Egokiro erantzuten die ezagunak dituen hitzei (adibidez, txalo egitekoei…). 

 Agindu sinpleak betetzen ditu (adibidez, “jarraitu hemendik” esan, eta umeak hala egiten du). 

 Pertsona ezagunak seinalatzen ditu (adibidez, “non dago ama?” galdetu, eta atzamarra 

luzatzen du). 

 Objektu ezagunak seinalatzen ditu (“non dago pilota?”…). 



Haur Hezkuntza 
 

LANBIDE EKIMENA      90 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Izendatu ohiko objektuak dagozkien hitzak erabiliz (ohea, atea…). 

 Erabili liburuak, argazkiak eta objektuak hitz berriak sartzeko. 

 Animatu haurra dakizkien objektuen eta ohiko ekintzen izenak seinalatzen. 

 Jolastu haurrarekin izenen jokoak erabiliz (“non dago sudurra?”). 

 Abestu haurrarekin errimadun kantuak. 

 Landu lengoaia-giro aberasgarria, elkarrizketaz eta liburuz betetakoa. 

 

 

18 hilabetetik 3 urtera arteko haurrak 

 Ohiko hitzak ulertzen ditu.  

 Gorputzeko hiru atal seinalatzen ditu, gutxienez. 

 Hiru kolore seinalatzen ditu, gutxienez. 

 Zenbait pertsona, objektu eta jarduera seinalatzen ditu, dagozkien izenak erabiliz. 

 Eskatzen zaiona egiten du (korrika edo jauzi egitea, geldi egotea). 

 Ehunka hitzen esanahia ezagutzen du.  

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Erabili ahalik eta hiztegi zabalena. 

 Izendatu haurraren inguruan sartzen diren objektu eta material berriak. 

 Egin galderak haurrari ulertu duela ziurtatzeko. 

 Irakurri haurrari egunero, eta azaldu agertzen diren hitz berrien esanahia. 
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3 urtetik 5 urtera arteko haurrak 

 Hiztegi berria erabiltzen du elkarrizketetan. 

 Ezagutzen ez dituen hitzei buruz galdetzen du.  

 Balioespen-izenondoak eta aditzondoak erabiltzen ditu jarduerak deskribatzeko (adibidez, 

“azkar egin zuen”, “ondo jokatu du”). 

 Emozioak adierazteko hitzak erabiltzen ditu (adibidez, “zoriontsu”, “nekatuta”, “larri”…). 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Eskaini aukerak haurrari hizkuntza erabil eta zabaldu dezan (adibidez, abestiak, olerkia…). 

 Erabili hizkuntza moldatzeko ahal denik eta forma gehien (istorioak, olerkiak, txantxak…). 

 Moldatu haurrak erabiltzen duen hizkera. 

 

 

5 urtetik aurrerako haurrak 

 Pentsaera abstraktuak adierazten ditu dagozkien hitzak erabiliz. 

 Hitzen esanahiak esaten ditu, laguntzarekin bada ere (adibidez: “katua da lau hankako 

animalia”). 

 Zenbait hitz erabiltzen ditu ideiak adierazteko (adibidez, “aita”, “ama”, “gurasoak”…). 

 Esaldi osoak josten ditu.  

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Erabili hitz-jokoak, hitz berriak erabiltzen laguntzen duten jokoak eta ariketak. 

 Animatu haurrak hiztegi abstraktua erabiltzera galderen bidez.  

 Aurkeztu hitzen esanahi anizkoitzak. 
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 Haurren komunikazio eraginkorra 

 
Jaiotzetik 18 hilabetera arteko haurrak 

 Keinuak erabiltzen ditu atentzioa emateko. 

 Zenbait soinu ahoskatzen ditu arreta deitzeko. 

 Aurpegiko keinuen bidez, hitzen bidez edo seinalatuz adierazten ditu bere beharrak (nahi duen 

objektua seinalatzen du, esaterako). 

 Ahots-bolumena eta doinua aldatzen ditu zer nahi duen adierazteko. 

 Entzuten dituen hitzak imitatzen ditu (agurtu egiten du). 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Erantzun haurrak komunikatzeko erabiltzen dituen erei. 

 Interpretatu eta eman esanahia haurrak adierazten duenari (keinuei, soinuei…). Eman 

dezagun "ua" esaten duela; orduan, “ura nahi duzu?” galde dakioke. 

 Errepikatu umeek egiten dituzten soinuak. 

 Erabili doinu ezberdinak haurrarekin. 

 Detektatu haurrak entzuteko urritasuna duen. 

 

 

18 hilabetetik 3 urtera arteko haurrak 

 Tonua eta doinuera aldatzen ditu zer nahi duen komunikatzeko. 

 Hitzez bestelako keinuak eta gorputz-lengoaia erabiltzen ditu bere beharrak eta sentimen-

duak adierazteko (berez ematen ditu besarkadak…). 

 Saiatzen da ondo entzuten, gero arreta lortzeko (adibidez: beste ume bati hitz egiten zaionean, 

entzundako izena erabiltzen du ume horrekin). 

 Gauzak edo gertaerak deskribatzen ditu. 

 Soinu-efektuak erabiltzen ditu jolastean.  

 Marrazketa sinpleak eta zirriborroak egiten ditu. 
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 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Entzun haurrari eta denbora eman erantzuteko. 

 Moldatu komunikazio-abileziak, esate baterako, argi hitz egitearena. 

 Zuzendu maitekiro eta gozo gaizki ahoskatutako hitzak. 

 Animatu komunikatzeko arazoak dituen haurra hitzez bestelako baliabideak erabil ditzan, 

egin dituen komunikatzeko ahaleginak baliotsuak direla senti dezan.  

 Eskaini haurrari beste haur batzuekin komunikatzeko aukerak. 

 

 

3 urtetik 5 urtera arteko haurrak 

 Gehienok ulertzen dugu zer esaten duen haurrak.  

 Bere ikuspuntuak, sentimenduak, gustuak eta iritziak adierazten ditu.  

 Erabiltzen dituen perpausek hitz asko dituzte. 

 Mezu sinpleak igortzen ditu (adibidez: amonak haurrari agintzen badio amari zerbait esateko, 

haurra gauza da mezu hori transmititzeko). 

 Hitzak edo ideiak errepikatzen ditu emandako mezua ziurtatzeko. 

 Jendea eta objektuak marrazten ditu ideiak edo gertaerak komunikatzeko. 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Egin erantzun anitz dituzten galderak; beraz, saihestu ahal den neurrian “bai”, “ez” edo 

hitz batekin erantzuten direnak. 

 Onartu haurraren erantzuna. 

 Asmatu sormen-jokoak: esate baterako, mezuak igortzearena (haurrari zerbait kontatu, eta 

hark taldeari edo beste norbaiti transmititzen dio mezua).  
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5 urtetik 6ra arteko haurrak 

 Elkarrizketak, galderak edo aitorpenak egiten hasten da. 

 Modu batean baino gehiagotan adierazten du ideia bat.  

 Komunikazio-era entzuleari lotzen dio (adibidez: hitz egiten dion umea txikiagoa bada, hitz 

errazagoak erabiltzen ditu). 

 Ahots ezberdinak erabiltzen ditu ipuin bat berriro kontatzen duenean. 

 Xehetasunez marrazten ditu ideiak eta gertaerak adierazteko egindako ipuinak.  

 Idaztearen komunikazio-kontzeptua ulertzen du (saiatzen da zenbait mezu edo esaldi labur 

idazten). 

 

 Helduentzako zenbait jarraibide 

 Bultzatu haurra solasaldietan parte har dezan, berarentzat den objekturen bat aukeratzean… 

 Eman haurrari talde txiki baten aurrean hitz egiteko aukera. 
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77  HHAAUURRRREENN  AAZZTTUURRAAKK  
 

Gizakiaren azturek zortea eraikitzen dute 

Siro Publilio 

 

Haurrek gehiago behar dituzte ereduak zuzentzaileak baino 

Joseph Joubert 

 

Noiz hasi behar du haurrak berak bakarrik janzten? Nola egin behar du?… era horretako galdera 

asko egin ditzakegu hezitzaileok eta gurasook. Noiz eta nola hasi behar dugu haurren autonomia-

azturak lantzen? 

 

 

7.1 Azturak eta errutinak 
 

Haurraren azturak eta errutinak lantzeko ditugun baliabide handienak eguneroko jarduerak dira. 

Eguneroko bizitza da haurrentzako egoerarik hurbilena eta seguruena, eta segurtasun hori lortzeaz eta 

eusteaz ari garela, pisu handia dute azturek eta errutinek. Beraz, helduok —gurasook, hezitzaileok— 

bizitzako lehenengo urteetan azturak lantzeak duen garrantziaz jabetu behar dugu. Baina, jarraitu 

aurretik, zenbait kontzeptu definitu behar dugu. 

 

Errutina gizabanakoaren ohitura mekanizatu bat da, esate baterako, zapatak gordetzea leku jakin 

batean. Ez da malgua. Ez du sortzen abilezia berezirik. 

 

Erabileraren bidez mekanizatu edo automatizatu diren jarduera-prozedurak dira azturak. Azturak 

trebetasunak eta abilezia berriak sortzen ditu, eta gainera malguak dira: horrekin esan nahi dugu egoera 

ezberdinetan erabil ditzakegula, eta behar izanez gero aldatu egin ditzakegula ere. Esate baterako, 

botoiak lotzeko aztura: zenbait jantzitako botoiak lotzen ikasi dugunean, mota askotako botoiak lot 

ditzakegu, eta atzamarrekin lortutako abilezia beste eremu batzuetara zabal dezakegu. 

 

Errutinak desagertu egin daitezke, baina azturak ez dira desagertzen, eta aplikazio anitzetarako 

egokitu daitezke.  

 

Errutinei buruz hitz egiten dugunean, gehienetan, egunero gertatzen diren gauzez hitz egiten dugu. 

Azturen automatizazioa da errutina. Jarduerak egunero errepikatuta lortzen da, beti modu berean eta 

egoera berdintsuetan eginda, eta azkenean pentsatu gabe egitera heltzen gara. Errutinak nahitaezkoak 

dira haurraren bizitzarako, bai haur-eskolako bai etxeko bizitzarako. Haurrari aukera ematen diote 

funtsezko denbora-erlazioak buruan hartzeko: geroa, ondorengoa, aldi berekoa, ondoz ondokoa, iraun-

korra, noizbehinkakoa… 
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7.2 Azturen ezaugarriak 
 

 Izaera automatikoa 
 

Azturak mekanizatu egiten dira, aztura bera osatzen duten ariketak behin eta berriz errepikatuz. 

Mekanizazio horrek, hasieran, haurrak arreta-maila handia edukitzea eskatzen du, eta horrela, pixkanaka, 

haurrak bereganatu egiten du: bere oroimen-eskemetan finkatu eta gero, era automatikoan gauzatu 

dezake aztura hori (hau da, buruak beste eragiketa bat egin dezake aldi berean). 

 

Dena dela, kontuan hartu behar dugu automatizazio hori aldatu egin daitekeela ikasitakoa modu 

errazago eta sinpleago batean egin daitekeela ohartzen bagara. 

 

 Izaera egokitzailea 
 

Azturek alderdi bi dituzte: batetik, malguak dira, eta, bestetik, iraunkorrak; bada, alderdi horiek biak 

elkartuz eratzen dira pertsonongan. Alde batetik, azturen iraunkortasunak segurtasuna eskaintzen digun 

erreferentzia-esparru bat ematen digu, eta, beste alde batetik, azturak ez dira mekanismo tinkoak, baizik 

eta egoera desberdinetara egokitzen diren mekanismo malguak.  

 

Malguak izateko, garrantzitsua da kontzienteki egitea. Izan ere, zenbat eta kontzientzia handiagoz 

landu aztura, orduan eta errazago malgutu ahal izango da egoera ezberdinetan.  

 

 Azturen identitate-izaera 
 

Neurri handi batean, azturek gure nortasuna definitzen dute. Gure identitatea osatzen dute agur-

tzeko, irribarre egiteko, haserretzeko, jesartzeko, pentsatzeko, lan egiteko, arreta jartzeko…moduek. 

 

Azturen bidez erakusten dugu zer garen eta zer ikasi dugun bizitzan zehar. Eta aztura batzuek 

gure buruaz dugun irudi positiboa indartzen dute eta gure ahalmenak garatu eta gure segurtasuna 

zaintzen dituzte. 

 

 Izaera integratzailea 
 

Azturei esker, eroso eta ziur senti gaitezke talde baten barruan. Azturak komunitate baten barruan 

ikasten dira, eta jaio garen talde sozialarekin, haren balioekin eta haren kulturarekin identifikatzen gara 

komunitate horren partaide izatearekin batera. 
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 Izaera autonomoa 

 

Neurri handi batean, gure autonomia eta independentzia baldintzatzen dituzte azturek. Gure 

independentzia-gaitasuna indartzen dute, eta beste pertsonekiko askeagoak izaten laguntzen digute. 

 

 

7.3 Azturak nola hezi 
 

Haurraren adinaren arabera aukeratuko dugu zein aztura hezi. Haurrari ez zaio eskatu behar ezohiko 

aurrerapenik. Kontuan hartu behar ditugu aztura bakoitzak behar dituen mugimendu-garapena eta buru-

eskema konplexuak. Beraz, ez diegu eskatu behar aldi berean aztura asko ikas ditzaten, eta ondo auke-

ratu behar dira aztura horiek. 

 

Beharrezkoa da haurrei esperimentatzen uztea, eta aztura bereganatu arte pixkanaka lagundu eta 

haien ahaleginak balioestea. Gogoratu behar da haurrak bere autonomia garatzen duela azturekin. 

 

Azturak irakasteak, gehienetan, ez du esan nahi programa bereziak prestatu behar direnik. Gure 

eguneroko jarduerek aztura anitz eskatzen dituzte, eta horrexegatik baliatuko gara eguneroko eginki-

zunez azturak sartzeko. 

 

Hala eta guztiz, beharrezkoa da hau azpimarratzea: aztura txiki horiek eragiten dute haurra ikasbi-

dean murgiltzea, eta, beraz, hezitzaileok adi egon behar dugu haurrak azturak bereganatzean egiten 

duen ahalegina zuzentzeko, indartzeko eta balioesteko (batez ere esfortzua, eta ez bakarrik lorpena). 

 

Hezitzaile eta gurasook koherentziaz aritu behar dugu azturak bereganatzean. Ez erabili honelakorik: 

“Nik esandakoa egin; ez niri ikusitakoa”. Azturak lortzeko prozesuan oso interesgarria eta lagungarria da 

helduak haurrari esandakoa eta helduak berak egindakoa bat etortzea. 

 

Beti da positiboa gurasoen eta hezitzaileen arteko harreman iraunkorra; izan ere, ezinbestekoa da 

elkarrizketa, gehienbat umeak arazoren bat edukiz gero azturaren bat bereganatzen. 
 

 

7.4 Haur-eskolan hezi behar diren azturak 
 

 Oinarrizko beharrak asetzen dituzten azturak 
 

Gure oinarrizko beharrei lotutakoak dira, eta behar horiek modu azkar eta erosoan asetzen laguntzen 

digute. Horrexegatik ikasten dira lehenengo, eta nahiz eta batzuetan imitazioen bidez ikasten diren, haur-

eskoletara doazen haurrek aldez aurretik programatutako eran ikasten dute, haur-eskolan modu jakin 

batez lantzen baitira azturak. 
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A. Autonomia pertsonala indartzen duten azturak: 

 Elikadurari dagozkion azturak 

 Higieneari dagozkion azturak 

 Atsedenari dagozkion azturak 

 

B. Norberaren irudi positiboa indartzen duten azturak: 

 Apainketa pertsonalari dagozkion azturak 

 

C. Norberaren defentsari dagozkion azturak: 

 Suari eta keari dagozkion azturak 

 Urari dagozkion azturak 

 Tresnen eta produktuen erabilerari dagozkion azturak 

 Zirkulazioari eta kaleari dagozkion azturak 

 

 Lanari eta jarduerari dagozkien azturak 

 Ordenari dagozkion azturak 

 Lan intelektualari dagozkion azturak 

 Ohiko jarduerei dagozkien azturak 

 

 Komunikazioari eta bizikidetzari dagozkien azturak 

 Autonomia pertsonalaren garapenari dagozkion azturak 

 Pertsona arteko harremanak errazteko azturak 

 Talde-esperientziak errazteko azturak 

 

 Naturari eta ingurumenari dagozkien azturak 

 Kontsumoa erregulatzeko azturak 

 Landare eta animaliekiko harremanak errazteko azturak 

 Gure inguruko objektuekin aritzeko azturak 
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7.5 Elikadura-azturak 
 

Elikatze-prozesua oso prozesu aberasgarria da haurrentzat. Elikatzeaz aparte, haurrak kanpoko 

munduarekin dituen lehen harremanak ezartzen ditu elikatze-prozesuak (lehenengo harreman pertso-

nalak eta gizarte-harremanak).  

 

Helduek eskaintzen dieten guztia onartzen dute haurrek, baldin eta heldu hori estimatzen badute eta 

beren afektua eta konfiantza harengan jarrita badute. 

 

 Kontuan hartzekoak 

 Ez dugu helduok egin behar haurrak egin dezakeena, haurrak berak egin behar du. Adibidez, 

ez diogu guk eman behar janaria haurrari arinago amaitzearren. 

 Jateko uneak aurrez prestatu behar ditugu, erritoekin prestatu ere (abestiekin, esaldiekin, 

jateko tresnekin egindako jolasekin…). Jan dezan, jatorduko giro bero, atsegin eta afektuz-

koarekin motibatu behar dugu haurra. Ez dugu ahaztu behar jatea, haurrarentzat batez ere, 

jarduera afektiboa dela.  

 Hezitzaileok pazientzia erakutsi behar dugu jatorduetan, lasaitasunak nagusitu behar du. Ume 

bakoitzak bere erritmoa dauka jateko, eta erritmo horri errespetua zor diogu. Era berean, ez 

dugu ahaztu behar, batez ere txikitxoekin, jateko jarduera honetan izugarrizko aldaketak 

egiten dituztela tarte labur batean; adibidez: janari likidoetatik janari solidoetara pasatzen 

dira; jarreran ere aldaketak izaten dira (hasieran etzanda jaten dute, gero haur-aulki altu 

horietako batean jesarrita, eta amaieran mahai baten aurrean jesarrita, helduok bezala); 

eta besteek janaria eman behar izatetik berek bakarrik hartzera pasatzen dira.  

 Jateko arauak eta azturak tinko, seguru eta gozo defendatu behar ditugu, ekintzaz eta hitzez 

(“zuk badakizu bakarrik jaten”, “segi aurrera”…), umeen xantaiei kasurik egin gabe. 

 Haurrek aztura batzuk bereganatzeko arazoak badituzte, gurasoekin hitz egin behar dugu, 

sarritan gertatzen baita haur-eskolak eta familiak aztura balioetsi eta trebatzeko modu ezber-

dinak izatea. Haur-eskolaren eta familiaren arteko adostasuna mesedegarria izango da haurra-

rentzat azturak bereganatzeko garaian. 

 Hezten diren azturak haurren adinaren arabera aukeratu eta banatu behar dira. 

 Haurrek egindako ahalegin bakoitza balioetsi behar dugu, eta ez bakarrik emaitzak. Laudorio 

publikoa egokia izan daiteke baliabide gisa, baina hobe haurrari berari esatea. 
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 Hezi behar diren elikadura-azturak 
 

Urte batetik 3 urtera 

 Dagokion aulkian jesarrita jaten du. 

 Etapa honen amaieran, haurrak berak bakarrik jaten du. Elikagaia hartu eta ahora eramaten 

du ezer erori gabe. 

 Likidoak edateko, edalontzia erabiltzen du. 

 Denetik jaten du. Haurren dietan pixkanaka sartzen dira denetariko janariak. 

 Ondo mastekatzen eta irensten ikasten du, eta hori egiteko formak ere lantzen dira: ahoa itxita 

mastekatzen ikasten du. 

 Jaten ari den bitartean, besteekin egoten gozatzen du. Eta jaten ari den bitartean besteekin 

hitz egiten eta egoten ikasten du. 

 Jango duen kantitatea eskatzen ikasten du. 

 Etapa honen amaieran ondo menperatzen ditu sardexka eta koilara. 

 Ahoa garbitzeko, ezpainzapia erabiltzen du.  

 Norberaren txanda itxaroten ikasten du. 

 Mahaia eta lurzorua garbi uzten ditu, eta edalontziak eta platerak jartzen eta jasotzen 

laguntzen du. 

 Jan aurretik eskuak garbitzen ditu. 

 

3 urtetik 6 urtera 
 

Aurrekoak hobetzeaz aparte, hauek ere betetzen ditu: 

 Jesarrita egoten da bazkaria amaitu arte. 

 Ez du lelokeriarik egiten mahaian dagoen bitartean. 

 Esku batekin hartzen du edalontzia eta ez da bustitzen. 

 Janari artean dauden trabak kentzen ditu (hezurrak…). 

 Ganibeta erabiltzen du. 

 Jan aurretik, eskuak garbitzen ditu, eta, jan ondoren, hortzak. 



Autonomia Pertsonala eta Osasuna 
 

LANBIDE EKIMENA      
101

 Elikagaien zaporeak eta usainak bereizten ditu. 

 Otorduetako elkarrizketetan parte hartzen du. 

 Besteei zerbitzatzen ikasten du. 

 Mahaia jarri eta jasotzen du. 

 Sukaldean laguntzen ikasten du. 

 Frutak ganibetarekin zuritzen ikasten du. 

 

 

7.6 Higiene-azturak 
 

Higieneari dagozkion azturek, elikaduraren kasuan bezala, bi alderdi dituzte: bata harremanarekin 

lotua eta bestea hezkuntzarekin lotua. 

 

Higiene-jarduerak ere jarduera afektiboak dira, eta horrexegatik da beharrezkoa kontu handiz heztea. 

Higiene-azturak egokiak edo desegokiak izateak pentsa daitekeena baino eragin handiagoa du haurraren 

nortasunean. Beraz, oso garrantzitsuak dira helduok —bai hezitzaileok, bai gurasook— haurren higienea 

zaintzean ditugun portaerak eta emozioak umeei transmititzen zaizkielako. Haurren higienea, helduok 

alaitasunez hartzen badugu, gozagarri eta atsegingarri bihurtzen da, eta hala izanik, haurren identitate 

pertsonala eta gizarte-harremanetarako gaitasuna indartzen ditu. 

 

Higiene-azturek haurraren autonomia indartzen dute, eta, horri esker, helduen mende ez egoteko 

aukera izango dute beren bizitzan.  

 

 Kontuan hartzekoak 
 

Haurraren higienean bi bloke bereiz ditzakegu: gorputz-higienea eta esfinter-kontrola. 

 

Esfinter-kontrolari dagozkionak 

 Esfinter-kontrolak askotan larritasuna ekartzen die gurasoei edo helduei. Horretaz jabetu behar 

dute, estutasun hori umeari ez transmititzeko. 

 Esfinter-kontrolarekin hasi baino lehen, beste eginkizun sinple batzuk egiten jakin behar du 

haurrak: esate baterako, janzten laguntzen edo agindu sinpleak betetzen. 

 Pixoihala aldatzeko unea esfinterren kontrola irakasteko erabili behar dugu (erabilitako pixo-

ihala txizontzira bota behar dugu, hasieratik egin dezan lotura haurrak buruan: eginkarien 

bidaia txizontzian amaitzen da). 



Haur Hezkuntza 
 

LANBIDE EKIMENA      102 

 Umea animatuko dugu praktikak egin ditzan: prakak edo gonak jaitsiko dizkiogu eta txizon-

tzian jesarraraziko dugu denbora labur batez, joko bat izango balitz bezala, inolaz ere 

behartu gabe. 

 Beste haurrek nola libratzen duten ikustea lagungarria izan daiteke imitazio bidez ikas dezan. 

 Umeak libratu nahi duela adierazten duten keinuei erreparatu behar diegu, eta nahiz eta 

eginkariak jadanik kanporatuta izan, txizontzian jesarraraziko dugu. Lehenengoetan ez da 

erraza, baina lortzen da modu onak erabilita. 

 Hasieran, saiakera guztiak sarituko ditugu (hitz gozoekin, musuekin, kontaktu fisikoekin…), 

eta, gero, lorpenak bakarrik. Hurrengo egunetan, lortutako emaitzak saritzen jarraituko dugu. 

 Aste batzuk pasatzen badira esfinterren kontrola lortu gabe, adorea ematen eta haurraren 

saiakerak saritzen jarraituko dugu. Ez dugu haurrarekin haserretu behar: esfinterren kontrola 

lortzeko ez dago denbora zehatzik, batzuek lehenago eta beste batzuek geroago lortzen 

baitute.  

 Esfinterren kontrolean atzeratuta ibiltzea guztiz normala da, eta ez dugu inoiz ume bat beste 

umeekin konparatu behar. 

 Erraz kentzen eta janzten den arropa jantzi behar du haurrak. 

 Esfinterren kontrolaren irakaskuntza haurrak 2 urte inguru dituenean hasten da. 

 

 

Eguneko gernua 

 Gehienetan, libratzearen kontrola lortu eta gero lortzen da. 

 Esfinter-kontrola lortzeko prozesuaren gainean esandako guztia baliagarria da honetarako ere. 

 Haurrei komunera joan behar dutela gogoratu behar diegu 2 (edo 3) ordurik 2 (edo 3) ordura. 

 

 

Gaueko gernua 

 Eguneko gernua kontrolatu eta gero hasi behar da gaueko gernuaren kontrola, haurrak 2 eta 

4 urte bitarteko adina duenean. Normalean, 5 urte dituztenerako lortzen dute haur gehienek 

gaueko gernuaren kontrola. 

 Lasaitasunez aritu behar da, tentsiorik gabe, presarik gabe. Eta haurrak ez badu lortzen, ez 

zaio gogor egin behar. 
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 Lagungarria izan daiteke arratsaldeko azkeneko orduetan haurrak edaten duen likidoa mugatzea. 

 Lotara joan baino lehen, haurrak komunera joan behar du. 

 Haurrak 3 edo 4 urte dituenean, uda izan daiteke gaueko gernua kontrolatzen hasteko momentu 

egokia: gaueko pixoihala kendu behar zaio umeari aztura hori bereganatzen has dadin. 

 Haurra ez da inoiz lotsarazi behar, adorea eman baino ez zaio egin behar, ohiko gertakaria 

balitz bezala azaldu behar zaio aldean txiza egitearena, ume askori gertatzen zaiena, denbo-

rarekin konponduko den arazotxo gisa. Izarak garbitzeko daudela esan behar zaio haurrari. 

 Kontuan hartu behar da arbasoren batek horrelako arazorik eduki ote duen. 

 Berriro hasten bada aldean txiza egiten, umeari ez zaio aurpegiratu behar: beti bezala, ondo 

egindakoa saritu eta bestea ez zigortu. 

 Batzuetan, komeni da 2 edo 3 orduren buruan haurra altxatzea eta komunera eramatea, eta 

pixkanaka, denbora hori luzatzea. Horretarako, helduek saiatuak izan behar dute. 

 

 

 

2 urtetik 4 urtera 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Txizontzian/komunean esertzen eta altxatzen 

 Eskuak garbitzen eta lehortzen 

 Paperontziak erabiltzen 

 Esfinterrak kontrolatzen 

 Zer den garbi edo zikin egotea 

 Laguntza eskatzen zikin dagoenean 

 Hortzak garbitzen  

 Bainuaz gozatzen 
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3tik 6 urtera 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Kaka eta txiza egin ondoren garbitzen 

 Higieneguneak erabiltzen: komuneko ura botatzen du eta komuneko papera erabiltzen du 

 Dutxa erabiltzen 

 Bainu-gelak garbi uzten 

 Xaboitzen, xaboiak kentzen, lehortzen… 

 Erabiltzen diren tokiak garbi uzten (ikasgelak, patioak, korridoreak…) 

 Txukuntasuna eta itxura ona balioesten 

 Eztul egitean ahoa estaltzen 

 

Haurrak 6 edo 7 urterekin esfinter-kontrola lortzen du, beste arazorik (fisiko edo psikologikorik) 

egon ezean. 

 

 

7.7 Atseden- eta lo-azturak 
 

Haur-eskolan, batez ere bazkalostean, lo hartzen dute haurrek. Batzuetan, gehienbat lau urte eta erditik 

aurrera, ez da beharrezkoa lo hartzea; nahikoa da erlaxaziora iristea, eta giro lasaigarri eta barea izatea. 

 

 Kontuan hartzekoak 

 Zenbait estrategia erabil daitezke haurrari lo hartzen edo erlaxatzen laguntzeko: ipuin bat 

kontatzea, musika lasaigarria jartzea… 

 Hezitzaileak eraginkorra izan behar du haurrari erantzutean. Ez izan zalantzarik lo hartu arte 

bere eskutxoei heltzeko, estaltzeko edo keinu maitekorren bat egiteko. Lo hartu arteko 

trantsizioan, funtsezkoa da helduen presentzia. Heldua aldamenean izateak harenganako 

afektuzko eta konfiantzazko sentimenduak finkatzen laguntzen dio haurrari, eta sentimendu 

horiek oso garrantzitsuak zaizkio bere osasun emozionalean. 
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 Esnatzea zaila izaten da haur askorentzat: sarritan, haur asko desorientatu egiten dira lo egin 

eta gero, eta kostatu egiten zaie beren onera bueltatzea. Haur horientzat, lagungarria izan 

daiteke abestien edo jolas-sinboloen bidez ematea denbora. 

 Haurrek trebetasun-gabeziak dituzte janzten, biluzten eta apaintzen; bada, helduek onartu 

egin behar dituzte gabezia horiek. Kontu handiz programatu behar da jarduera horiek nola 

irakatsi, pausoz pauso irakatsi, eta haurrek egiten dituzten ahaleginak balioetsi. 

 

 

Urte batetik 3 urtera 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Jantziak kentzen (zapatak, galtzerdiak, berokia, galtzak, gona, jertsea…) 

 Biluzten laguntzen, besoak eta hankak altxatuz 

 Lo hartzen laguntzen duten sinboloak bilatzen 

 Negar egin gabe esnatzen 

 Lo egin ondoren eta aurretik agurtzen 

 Bakarrik joaten lotara 

 

 

3 urtetik 6 urtera 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Lo egiteko gunea antolatzen laguntzen, koltxonetak jartzen eta jasotzen, tapakiak eta izarak 

zabaltzen… 

 Guztien atsedena errespetatzen 

 Botoiak lotzen  

 Arropa pixkanaka janzten eta eranzten  

 Korapiloak eta begiztak egiten 

 Atsedenaren ondoren apaintzen 
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7.8 Apainketa pertsonaleko azturak 
 

Aztura hauek haurrak urte bat daukanetik aurrera lantzen eta finkatzen dira. Umeak hauek ikasten ditu: 

 Garbi egotearekin gozatzen 

 Garbitzen eta orrazten 

 Gorputzaren usain ona balioesten 

 Azazkalak garbi eta moztuta izaten 

 Ilea mozten eta apaintzen uzten 

 Orban erraz batzuk kentzen 

 Zapatak garbitzen (eta etxeko garbiketetan parte hartzen hasten da, hasieran, joko moduan) 

 Kanpoko arropak orbanik gabe eramaten 

 Jantzi politak, koloreen konbinazio egokiak… balioesten 

 

 

7.9 Norberaren defentsarako azturak 
 

Nahiz eta haurrek erabiltzen dituzten lekuak oso ondo babestuta egon segurtasun-neurri handiekin, 

norberaren babes eta defentsarako aztura batzuk irakatsi behar zaizkie lehen urtetik, ezinbestekoak 

baitira guztion osasunerako.  

 

 Kontuan hartzekoak 

 Norberaren defentsarako azturak irakastean, arriskuak ikusarazi behar zaizkio haurrari. 

 Ebakuazio-simulazioen bitartez eta antzerkien bitartez (txotxongiloekin, adibidez), aurretik 

jasotako mezuak eta jokabideak automatizatzen dituzte haurrek. 

 Azalpenek errazak, laburrak eta zuzenak izan behar dute. 
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Suari eta keari dagozkion azturak 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Sua eta beroa desberdintzen 

 Arriskutsuak izan daitezkeen tenperaturak identifikatzen 

 Sutan dauden gauzak ez ukitzen 

 Zertarako diren entxufeak, argiaren giltzak, botoi elektrikoak, gasaren giltzak, pizgailuak, eta 

nork ukitu/erabili behar dituen 

 Ebakuazio-simulazio txikiak egiten 

 Laguntza eskatzen arrisku-egoeretan 

 

 

Urari dagozkion azturak 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Urtegietan, ibaietan, igerilekuetan eta hondartzetan ez sartzen heldurekin egon ezean. 

 Igeri egiten 

 Iturriak irekita ez uzten  

 

 

Tresnen eta produktuen erabilerari dagozkion azturak  
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Ganibetak, artaziak, pintzak, buru-orratzak… zertarako diren eta nola erabili 

 Lurreko gauzak ez hartzen 

 Zertarako diren produktu batzuk (lixiba, koloniak, xanpuak…), eta zer ez den egin behar 

produktu horiekin  

 Kanikak, txanponak, borragomak, paperak… ahoan ez sartzen  
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Zirkulazioari eta kaleari dagozkion azturak 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Nola jokatu bidean/errepidean/kalean, bide-hezkuntzaren bidez 

 Espaloiaren barneko aldetik ibiltzen 

 Espaloian gelditzen 

 Semaforoak eta oinezkoentzako zebra-bideak bilatzen 

 Oinezkoentzako zebra-bideak zeharkatu baino lehen bi aldeetara begiratzen 

 Semaforoak errespetatzen 

 Automobilean behar den moduan jesarrita joaten 

 Eta beste 

 

 

7.10 Lan- eta jarduera-azturak 
 

Lehen hezkuntzako eskola-ikaskuntzak arreta jartzea, oharmena lantzea, sentimenduak, nahiak eta 

beste hitzez adieraztea, ideiak lotzea, kontzeptu batzuk memorizatzea… eskatzen dizkio haurrari. Eta 

jarduera horiek guztiak bereganatzeko, guztiz lagungarria izango zaio umeari haur-eskolan oinarrizko 

aztura batzuk bereganatzea. 

 

 Kontuan hartzekoak 

 Eguneroko jardueretan irakasten dira azturok 

 Aztura batzuk haur-etaparen azken adinetan bakarrik lortzen dira, eta derrigorrezko esko-

latze osoan zehar garatzen (epe luzeagoan, agian). Galde iezaiozu zeure buruari: “Zenbat 

lan- edo jarduera-aztura aldatuko nituzke nigan?”; baliteke inoiz “ezein ere ez” erantzutea? 

 Beste azturekin gertatzen den legez, beste haurrekin eta batez ere helduarekin ezarritako 

truke afektiboak eta logikoak ezinbestekoak dira. 
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Ordenari dagozkion azturak 
 

Aztura hauek lehen urtetik aurrera hasi behar dira lantzen. Umeak hauek ikasten ditu:  

 Gauza bakoitza erabili eta gero bere lekuan uzten  

 Gauzak sailkatzen 

 Gauzak ordenatzen 

 Paperontziak erabiltzen 

 Nola tratatu liburuak eta haur-eskolako materiala 

 Nola ireki ateak eta armairuak, kolperik eman gabe 

 Zenbait lan txukun egiten 

 

 

Lan intelektualari dagozkion azturak 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Arreta jartzen, bai ikusmenari bai entzumenari eta bai ukimenari dagokienez. 

 Ehundura eta tamaina anitzeko objektuak lantzen 

 Eskuzko trebetasun txikiak  

 Oroimena trebatzen 

 Loturak ezartzen 

 Iritzi kritikoak adierazten 

 Zer egin nahi duen planifikatzen 

 Gauzen zergatia bilatzen 

 Desordenatuta dagoena ordenatzen 

 Eta beste 
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Ohiko jarduerei dagozkien azturak 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Hasitako jarduera bat amaitzen 

 Nola jardun talde-lanean, nola lagundu 

 Lan bat denbora mugatu batean egiten 

 Bere lanaren ardura hartzen 

 Eta beste 

 

 

7.11 Komunikazio- eta bizikidetza-azturak 
 

Haurraren lehen sei urteetan hasten eta finkatzen dira komunikazio- eta bizikidetza-azturak. Nahiz 

eta horietako batzuk beste esparruetan ere agertzen diren, berriro aipatuko ditugu. Hau da, hain zuzen 

ere, haur-hezkuntzaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat: aztura bat ikasteak haurraren alderdi bat baino 

gehiago lantzen du. Ordena-azturak landuta, haurraren autonomia-azturak, autoestimua… lantzen dira. 

 

 Kontuan hartzekoak 

 Zaila da adinaren arabera sailkatzea; hezitzaileok erabaki beharko dugu noiz komeni den 

zeregin bat edo beste sartzea. 

 Zeregin hauek lortzea hezkuntza-prozesu luze baten emaitza da. Beraz, perspektibaz jokatu 

behar dugu hezitzaileok, Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan eta ―zergatik ez― bizitza 

arruntean jarraitzen baitugu Haur Hezkuntzan hasten diren gauza batzuk (edo asko) ikasten. 

Haurrak ez du autonomia erabat lortzen sei urte dituenean; aitzitik, bizitza osoan irauten 

duen prozesu luze bat da. Dena dela, haur-eskolak funtsezko garrantzia dauka, eta berari 

dagokio aztura horietako askoren lehenengo pausoak egitea. 

 Haurren arteko harremanetan, hezitzaileok ararteko-funtzioa bete behar dugu, hots, irten-

bideak eta besteekiko akordioak bilatzen lagundu behar diogu haurrari. Harremanek aurpegi 

biko bizipena sortzen dute haurrengan: alde batetik, harremanak izateko gogoa, eta, beste 

aldetik, harreman horiek eragiten dituzten gatazkak (batez ere, norberaren autonomiaren defen-

tsarako gatazkak) nola konpondu ez jakitea. 
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 Haurrak familiaren barnean bizitako harremanen historia oso garrantzitsua da. Bizitakoek 

haurraren harremanak baldintzatuko dituzte, bai taldekakoak edo banakakoak, bai heldueki-

koak eta beste haurrekikoak. 

 Hitz egiteak eta ibiltzeak komunikatzeko eta harremanak izateko aukera berriak ekarriko 

dizkiote haurrari. 

 Haurrak hainbat fase gainditzen ditu gizarte-harremanetan: lehen fasean, gehiago intere-

satzen zaio helduekin duen harremana; bigarren fasean, gehiago interesatzen zaio beste 

haurrek daukatena edo egiten dutena; eta hirugarren fasean, taldea interesatzen zaio, eta 

talde baten partaide izan nahi du. 

 Lau urtetik aurrera, garrantzi handia eman behar zaie taldeko jarduerei, eta taldea hezkuntza-

baliabide bihurtu. Taldeak besteen sentimenduak interpretatzen irakatsiko die haurrei. 

 Helduekin sortzen den lotura eta afektibitatea dira sozializazio-prozesu horren oinarria. 

 

 

 

Jaiotzetik 3 urtera 
 

 Autonomia pertsonalaren garapenari dagozkion azturak 

 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Gauza errazak egiten: jostailuak hartzen, gorputza mugitzen… 

 Hitzak esaten 

 Tresna batzuk erabiltzen: koilara, edalontziak… 

 Laguntzen: mahaia jartzen eta jasotzen… 

 Gauzak dagokien lekuan jartzen 

 Eta beste 
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 Pertsona arteko harremanak errazteko azturak 

 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Erantzuten eta deitzen 

 Beste haurren eta helduen izenak  

 Beste haurren gustuak  

 Beste haurrekin jolasten 

 Beste haurrei laguntzen 

 Helduei laguntzen: materialak, mahaia jasotzen… 

 Zer lan egiten duten helduek eta zertarako balio duen  

 Eta beste 

 

 Talde-esperientziak errazteko azturak 

 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Elkarrekin zenbait jarduera egiten: dantzak, antzerkiak, festak, abestiak… 

 Ipuinak, istorioak, poemak entzuten eta elkarrekin errepikatzen 

 Eta beste 

 

 

3 urtetik 6 urtera 
 

 Autonomia pertsonalaren garapenari dagozkion azturak 

 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Trebetasun berriak  

 Erantzukizunak hartzen  

 Bizikidetza-arauak errespetatzen 
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 Bere burua kontrolatzen 

 Txandak errespetatzen 

 Tonu lasaian hitz egiten 

 Eta beste 

 

 Pertsona arteko harremanak errazteko azturak 

 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Agurtzen 

 Galdetzen diotenean erantzuten 

 Besteen jolasa eta lana errespetatzen 

 Besteen atsedena errespetatzen, isilik egoten  

 Besteen alderdi positiboa balioesten 

 Beste haurrekin jolasten eta lan egiten 

 Eta beste 

 

 Talde-esperientziak errazteko azturak 

 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Laguntzen  

 Taldeko bizikidetza-arauak erabakitzen  

 Gauzak partekatzen 

 Beste haur batzuk onartzen 

 Haur txikienei laguntzen 

 Taldeko lanak egiten eta amaitzen 

 Eta beste 
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7.12 Natura- eta ingurumen-azturak 
 

Haurrak ingurumena eta natura errespetatzeko ohiturak ere bereganatu behar ditu; gainera, inguruko 

fenomeno naturalak ezagutzeko interesa ere sustatu behar dugu. 

 

 Kontuan hartzekoak 

 Haur-hezkuntzan hasten da aztura hauekin, baina prozesu luze baten barruan kokatu behar 

dugu azturok bereganatzea. 

 Beti bezala, lotura afektiboak oso garrantzitsuak dira, baita gurasoen lankidetza ere.  

 

 

Kontsumoa erregulatzeko azturak 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Materiala erabiltzen eta zaintzen 

 Materialen kontsumoa erregulatzen, behar dena baino ez hartzen 

 Behar duena eskatzen 

 Jango duena baino ez eskatzen 

 Janaria balioesten 

 Bazkari/afari sinple batzuk prestatzen 

 Produktu batzuk balioesten 

 Txorrota ixten 

 Argia itzaltzen 

 Eta beste 
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Landare eta animaliekiko harremanak errazteko azturak 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Patioko landareak eta zuhaitzak errespetatzen 

 Nola zaindu landare bat 

 Animaliak errespetatzen, eta nola eta zertarako erabiltzen ditugun animalia eta landare batzuk 

 Eta beste 

 

 

Gure inguruko objektuak erabiltzeko azturak 
 

Umeak hauek ikasten ditu: 

 Gauza errazak banantzen, birziklatzeko: papera, kartoia, plastikoa… 

 Erabiliko duena hartzen eta ondo tratatzen 

 Gauzak dagozkien lekuetan jartzen  

 Naturaguneak garbi uzten haietan izan ondoren  

 Besteen gauzak errespetatzen 

 Guztion gauzak zaintzen 

 Eta beste 
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