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Sarrera
Jares-ek (2006)1 azpimarratzen duen bezala, “elkar
bizitzen ikasteko zeregina ezin liteke bat-bateko
jarduera izan, ez eta momentu jakin bateko hitzezko
parte hartze soil bat ere, planiﬁkazioa beharbeharrezkoa du...” (97. or.).
Asmo horrekin sortuak dira lehen hezkuntzara
zuzendutako Unitate Didaktiko hauek. Eskola zikloaren
arabera banatutako hiru unitate didaktiko dira eta
egitura bera dute; jarduera jakin batzuk eta jarduera
bakoitzaren helburuak aldatzen dira, ez, ordea,
material guztiaren izpiritu orokorra.
Hainbat auzirengatik gero eta kezka handiagoa
agertzen den garai honetan, hala nola, elkarren
arteko harremanengatik, begirunearengatik,
komunikazioarengatik, bizikidetzarengatik..., eta
arreta batez ere bigarren hezkuntzan jartzen bada
ere, guk lehen mailatik hastea proposatzen dugu eta
ibilbide osoan zehar bidelagun izatea.
Honela ulertzen dugu Bizikidetza:
Harmoniazko harremanak ﬁnkatzea, gizartearen
pluraltasunean eta aniztasunean oinarrituak,
gatazkak aldatzeko bide gisa elkarrizketa landuz.
Bizikidetzak eraikitze aktiboa eskatzen du, nahita
egina eta etengabea, non denak partaide izango
baitira.
Gizabanakotik abiatu eta sareak eta ekipoak
sortzea.
HELBURUAK
Orokorra
Gainerako pertsonekin lankidetza harremanak
bultzatzea, hala maila berekoekin nola
erreferentziazko pertsona helduekin.
Zehatzak
Gure artean dauden aukeren eta ikuspegi
askotarikoen trukea eragitea.
Komunikazioa, emozio adierazpenak eta enpatiazko
elementuak bultzatzea.
Ingurune irmo eta konﬁantzazko bat sortuz partaide
eta kide izatea.
Lankidetza, laguntza eta solidaritatean
oinarritutako talde lana sustatzea, eskaintzeko zein
eskatzeko.

Hitzik gabeko komunikazioa

Pentsamendu kritikora eta partaidetza aktibora
bultzatzea ikastetxeko harremanak eraikitzerakoan.
Hala pertsonekin nola inguru eta izadiarekin loturak
sortzea.
Bizikidetzarako Hezkuntzan, hiru mailatan lan egin
beharra dago:
Ezagutzari dagokionez: bi mailatako gogoeta
bultzatuko da:
Oinarriei buruzko ezagutza bizikidetza ona
lortzeko.
Geure buruarekiko eta gainerakoekiko
jarrerak; nola ikusten ditugun gure burua eta
gainerakoenak.
Afektibitateari dagokionez: Emozioak, enpatia
eta abar ongi eta egoki adierazteko baliabideak
eskuratzea.
Jokabideari dagokionez: Bizikidetza ona lortzeko
beharrezko diren trebeziak bultzatzea eta
haietan entrenatzea, esaterako, gauzak nola egin
litezkeen....
METODOLOGIA
Partaide diren lagunen esperientzia eta bizipenetatik
abiatzen da, beti ere ikuspegi sozioafektiboari
jarraituz, hau da, bizipenetik hasi eta hortik atera
irakaspena:
Bizitutako egoera batetik abiatuko gara: jolas bat,
ipuin bat, eszenaratze bat...
Bizitutakoari buruz hitz egiten da, protagonistak
ikasleak berak izanik eta haiek berek ondorioak
lantzera bultzatuta.
n Beharrezkoa den kasuetan, azalpen teorikoak
emango dira.
Batez ere, antzezpenera, jolasera eta adierazpen
plastikoetara joko da, baita elkarrizketara, eztabaidara
eta abarretara ere.
Espero dugu Unitate Didaktiko hau gelako eta
ikastetxeko bizikidetza hobetzeko izan dadila eta
ikasleei bizitzako hainbat egoeratarako tresnak
bereganatzeko lagungarri gerta dakiela.
1 CIP-FUHEM, Habilidades de comunicación, Dossier para una educación
intercultural, Madril, 2005.
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Hitzik gabeko komunikazioa

Komunikazio estiloak
1 Hitzik gabeko komunikazioa
NOLA EGIN
HELBURUAK
Komunikazioaren
osagaiak ezagutzea
(hitzezkoak eta hitzik
gabekoak).
Hitzik gabeko hizkeraren
komunikazio gaitasunaz gogoeta
egitea.
Emozioez hitz egiteko eta horiek
izan ditzaketen esanahi
desberdinez jarduteko
modua erraztea.

Hiru laguneko taldetan banatzen da gela eta
bakoitzari paper bana (A, B edo C) ematen zaio.
Ikasle bakoitzak, imintzio edo keinuen bidez,
bere paperean azaltzen diren sentipenak edo
sentimenduak adierazi beharko ditu. Taldeko
beste bi lagunek pertsona horrek adierazitako
sentipen edo sentimendu guztiak asmatzen
dituztenean, hurrengoa hasiko da bereak
adierazten.
Adierazi beharreko sentimenduak:
- A (A papera): haserrea, harridura, lotsa.
- B (B papera): maitasuna, tristura, beldurra.
- C (C papera): poza, amorrua, urduritasuna.

EBALUAZIOA
MATERIALA
Ondoren deskribatzen diren
emozioez idatzitako papera

Elkarlanean hausnartuko dira honako galdera
hauek:
Zeri egiten diogu kasu gehiago, hitzei ala
keinuei?
Zertan eragin dezakete keinuek norbaitekin
hitz egiten ari garenean?
Zer egin dezakegu egoera horietan?
Konta dezatela noizbait gertatu zaien
antzeko zerbait.
Geroko gogoetan ahalegindu beharko dute
hitzik gabe adieraz dezakegun guztia ulertzen
eta hitzezko komunikazio bat egon arren
keinuek nola eragin dezaketen.
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“Telefono hondatua”

Komunikazio estiloak
2. “Telefono hondatua”
HELBURUAK
Komunikazio
itxuraldaketak
ezagutzea.
Komunikazioan
subjektibotasuna lantzea.
Entzuketaren gogoeta
egitea.

NOLA EGIN
Hondatutako telefonoaren jolas klasikoa dugu
hau; baina esaldi bakar bat esan ordez, ipuin
edo istorio txiki bat kontatuko dugu. Irakasleak
une horretan gelan lantzen ari diren gaiarekin
bat datorren istorio txiki bat kontatuko dio
ikasle bati.
Ikasle horrek berak hurrengoari kontatuko dio
eta hala egingo dute gainerakoek ere, talde
osoak istorioa aditu arte. Ondoren, ipuina
azkena entzun duen ikasleak talde osoari
azalduko dio ipuinaren edukia, ipuinak gertatu
diren aldaketak ikasle guztiek ikusteko moduan.
EBALUAZIOA

MATERIALA
Jarduera honetan ez dugu inolako
materialik beharko

Bibliograﬁa
Bartel (1983). Habilidad para la Comunicación y
Resolución de Conﬂictos. Guía para el alumno.
Gernika Gogoratuz.
Baena, G. (2005). Cómo desarrollar la
inteligencia emocional infantil. Trillas.

Gerorago, komenigarria litzateke hirugarren
pertsona baten eskutik jasotako informazioaz
ﬁdatzeak dakartzan arriskuez eta informazio
hori egiaztatzeak duen garrantziaz gogoeta
egitea.
Hasierako mezuaren eta azkenekoaren
artean dauden antzekotasunak balioestea.
Pertsona bakoitzak arreta alderdi
desberdinetan jarri duela frogatzea.
Subjektibotasun elementuak berreskuratzea.
Honelako egoeren adibideak aurkitzea:
sarritan, norbaitekin haserretzen gara, beste
pertsona batek adierazi duelako norbait
horrek zerbait esan duela, baina ez dugu
norbait horrekin zuzenean hitz egiten,
argitzeko zer esan zuen zehazki, zer adierazi
nahi zuen eta zergatik.
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Emozioa - artea

Adierazpen emozionala
3. Emozioa - artea
NOLA EGIN

HELBURUAK
Emozioak
identiﬁkatzea.
Hainbat adierazpen
modu aztertzea

Irakasleak haurrei galdetuko die zein emozio
ezagutzen dituzten, eta, esan ahala, idatzi
egingo ditu. Normalena litzateke asko ez
ateratzea, baina hauek dira atera behar
luketenetako batzuk: haserrea, tristura,
beldurra, poza, ilusioa...
Gero, material “artistiko” guztia mahai gainean
jarrita, emozio horiek azalduko lituzketen
hainbat “obra” egin ditzatela eskatuko zaie.
Irakasleak honela esango du: “orain haserrea
irudikatu behar dugu”. Lana bukatzen den
bakoitzean, galdetuko zaie:
Zer nabaritzen dute hori gertatzen zaienean?

MATERIALA
Arbela
Plastilina
Hatzetako margoa
Kartoi mehea
Buztina
Plastika lanetarako gelan legokeen
beste edozein material

Zerk haserrarazten dute?
Nola kanporatzen dute?
Kanporatzen dutenean, zer esaten diete
inguruko pertsona helduek?
Eta hurrengo emoziora pasatu...
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Autokontrola

Adierazpen emozionala
4. Autokontrola1
HELBURUAK
Gauzen mugez
eta horien aldaketez
gogoeta egitea.
Autokontrolerako
estrategiak idaztea.

MATERIALA
Bi egunkari orri
Puztu gabeko bi puxika, talde txiki
bakoitzarentzat
Bi plastilina barra, talde txiki
bakoitzarentzat
Bi banda elastiko, talde txiki
bakoitzarentzat

NOLA EGIN
Talde txikitan banatuko da gela. Eta, aipatu
berri ditugun materialetatik, bana bat emango
zaio talde bakoitzari.
Material horiek, hurrenez hurren, tolestea,
puztea, luzatzea izango da talde bakoitzaren
lana, puskatzen diren arte. Ondoren, berriro,
materialak osorik banatuko zaizkio talde
bakoitzari, ekintza bera errepika dezan; baina,
oraingoan, materialak puskatzeraino iritsi
gabe, eta horiek tenkatzea zenbateraino jasan
dezaketen probatu behar dute.
Ondoren, elkarretaratze bat egin eta han hitz
egiten da nabaritu dituzten sentipenez.

EBALUAZIOA
Autokontrolari buruz hitz egitera pasatuko
gara orain, mugaraino iritsi edo ez, eta horrek
arazoetan duen eraginaz. Autokontrolaren
zenbait deﬁnizioz eztabaidatuko dugu,
azal dezatela inoiz horrela sentitu diren,
erreakzio horiek zerk eragindakoak diren eta
horretaraino ez iristeko zer egin dezaketen
edo, horretara iritsiz gero, hori nola moztu
dezaketen.

Bibliograﬁa
Baum, H. (2003). ¡Estoy furioso. Cómo tratar la
cólera y la agresividad. Paidós.
De Bono, E. (2001). Seis sombreros para pensar.
Granica.

1 CIP-FUHEM, Habilidades de comunicación, Dossier para una educación
intercultural, Madril, 2005.
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Asertibitatea: nork bere eskubideak defendatu

Asertibitatea
5. Asertibitatea: nork bere eskubideak defendatu 2
NOLA EGIN

HELBURUAK
Jokabide desberdinak
identiﬁkatzea:
asertziozkoa, pasiboa eta
oldarkorra.
Jokabide desberdinen
ondorioak
aztertzea.

Irakasleak hiru portaera estilo (pasiboa,
oldarkorra eta asertziozkoa) azalduko ditu, eta
bakoitzaren alde onak eta txarrak.
Gela 3 edo 4 laguneko taldetan banatuko da.
Talde parte hartzaile bakoitza ondorengo
egoera hauetako bat prestatzeaz arduratuko
da. Haietako bakoitzean egongo balira bezalaxe
jokatzeko eskatuko zaie:
1. Zineman, zure aurrean, eserita dauden bi
lagunak ez dira isiltzen eta ezin duzu ﬁlma
entzun.
2. Zure adiskide taldea gelako beste lagun
baten kontura barrez hasten da, eta zuri behin
eta berriz esaten dizute parte har dezazula
isekatan, nahiz eta zuri zure gelakide bati egiten
ari zaion hori ez zaizun ondo iruditzen.
3. Zuen irakasle bat berandu iritsi ohi da gelara
eta, denbora hori berreskuratzeko, jolas ordutik,
10 minutu hartzen du.
Irudikapena egin, eta, horren ondoren, auzi
hauek aztertuko dira:
EBALUAZIOA
Nolakoa izan da pertsona bakoitzaren
irudikapena?
Irudikatu diren egoeretan zein dira jokabide
bakoitzaren alderdi onak eta txarrak?
Zer ondorio dakartza modu jakin batzuetan
jokatzeak?
Beste zein erantzun eman zitekeen?

2 CIP-FUHEM, Habilidades de comunicación, Dossier
para una educación intercultural, Madril, 2005.

Nola sentitu gara?
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Salaketa bati erantzutea

Asertibitatea
6. Salaketa bati erantzutea

3

NOLA EGIN
HELBURUAK
Salaketa bati
erantzuteko moduen
artean bereiztea.
Hainbat jokabideren
ondorioak balioestea.

Irakasleak istorio honen hasiera kontatuko die
ikasleei:
Edurnerekin dabil jolasean patioan Mikel, eta,
bere lagun Joxe etorri denean, hari esan dio
gelako neska-mutilak berarekin haserretu direla
beraren erruz, Mikeli buruz Joxe esaten aritu
denagatik. Joxek esaten du Mikelek beti duela
gauza guztien errua eta ez duela gehiago haren
lagun izan nahi. Orduan, Mikelek...
Ikasleek banaka pentsatu beharko dute
berek Mikelen lekuan baleude nola jokatuko
luketen. Erantzunak ez dira ez zentsuratu
eta ez autozentsuratu behar, jarduera horren
helburua ikasleen artean benetako erreakzioak
eta egiazkoak aurkitzea denez gero.

EBALUAZIOA
Kontua da honako hauek idenﬁtikatzea:

3 “Responder a una acusación”, CIP-FUHEM, Habilidades
de comunicación, Dossier para una educación
intercultural-en oinarritua, Madril, 2005.

Bibliograﬁa
Cohen, J. (2003). La inteligencia emocional en
el aula: Proyectos, estrategias e ideas. Troquel.
Sánchez Riesco (2001). Entrenamiento en
Habilidades Sociales incorporado al currículo
escolar. Psicología Educativa 7. liburukia, 2. zk.

Nola sentituko lirateke antzeko egoera
batean?
Zeren bila dabiltza jokatuko luketen bezala
jokatuz?
Zer lortuko zuketela uste dute?
Azkenik, talde modura eta irakaslearen
laguntzarekin egoera horietan nola jokatu
behar litzatekeen erabakitzeko urrats batzuk
ﬁnkatuko dituzte.
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Gustuko dut neure burua

Autoestimua
7. Gustuko dut neure burua
NOLA EGIN
HELBURUAK
Beren buruarengan
pentsatzea.
Neuregan eta besterengan
zer zaidan gustuko jakitea.
Besteei horren berri
emateko gai izatea.

Talde osoa biribilean eseri eta honako agindu
hau emango zaie:
Pentsa ezazue zeuengan gustagarri zaizuen
zerbaitetan, inorekin zuen burua alderatu gabe
eta “hoberena naiz” bezalako orokortasunik
aipatu gabe. Pentsa ezazue alde bakoitzean
duzuen lagunarengan gustuko duzuen
zerbaitean.
Inork esango duen hartaz barre egitea edo
kritikatzea debekaturik dago.

EBALUAZIOA
Ikasle guztiek parte hartu
dutenean, gogoeta egingo da
taldean, berengan gustukoa dutena
aditzean zer sentitu duten esanez.
Garrantzizkoa da harrotzearen
(“ni hobea naiz”) eta niregan
dagoen alderik positiboena (inor
epaitu eta inorekin alderatu gabe)
onartzearen artean bereiztea. Lortu
behar da uler dezaten pertsona
guztiok baditugula bertuteak eta
haien kontzientzia izatea eta hala
agertzea ez dela inola ere txarra .
Era berean, kontuan hartuko
da beste pertsonek gutaz gauza
positiboak esaten dituztenean zer
sentitzen dugun, baita besteari guk
pentsatzen duguna esatean nola
sentitzen garen ere.

Ondoren, pertsona bakoitzak honela esango
du: “…engan (zure eskuinean dagoen
pertsonarengan) …gustukoa dut, eta ….engan
(ezkerrera duzun pertsonarengan), eta neure
buruaregan gustukoa dut…”.
Ahots doinuak positiboa izan behar du beti.
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Nor naiz ni?

Autoestimua
8. Nor naiz ni?
HELBURUAK
Nortasunak nolako
ñabardura andana
duen eta pertsona baten
osagaietan zenbat alderdi
desberdin dauden jakitea.
Beren buruei buruzko
gogoeta piztea.

MATERIALA
Folioak, marrazketako paperak
Margoak
Arkatzak
EBALUAZIOA
Horren ondoren, bakoitzak beste
taldekideei azalduko die zer marraztu
zuen eta zergatik. Elkarrekin, pertsona
bakoitzak dituen ñabardurei eta keinuei
buruz jardungo dute gogoetan.
Marrazkiak gaika sailkaturik
zintzilikatuko dira gelan.
Bibliograﬁa
Erkert, A (2001). Niños que se quieren a sí
mismos. Juegos y actividades para estimular la
autoestima y la conducta social. Oniro.
Kaufman, G eta Rápale, L (1995). La autoestima
en los niños. Iberonet.

NOLA EGIN
Ikasleek beren nortasun eta eginkizun
guztietan pentsaraztea da kontua, haietako
bakoitzean nolakoak diren gogoeta
egitera bultzatuz. Horretarako, hainbat
marrazki egiteko eskatuko zaie:
1) Beren burua marraztu behar dute seme
edo alaba gisa. Horretarako, komenigarria
litzateke aurretik iradokitzea beren
gurasoekin nolakoak diren pentsatzea eta
marrazkian adierazten saia daitezela.
2) Ikasle gisa. Horretarako iradokizuna zera
izango da: beren buruari galde diezaiotela
gelan nola portatzen diren, eskolan zerk
sortzen dien interesa eta zerk ez eta abar.
3) Eskolako lagun gisa. Kasu honetan,
berriz, marrazkia egin aurretik, gainerako
eskola lagunekin nola portatzen diren,
nolako harremanak dituzten eta abarri
buruzko gogoeta egin beharko dute.
4) Senide modura (seniderik ez dutenen
kasuan, lehengusu edo adiskide
modura egin ahal izango dute).
5) Herritar gisa. Hemen, beren esku dauden
eguneroko gauza txikietan nola jokatzen
duten pentsatzea izango da kontua: gauzak
lurrera edo zakarrontzira (edo haren lekuan,
birziklatzera) botatzen dituzten, kalea
ongi zeharkatzen duten, ahal bezainbat
laguntzen saiatzen diren eta abar.
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Zer behar dugu?

Elkartasuna
9. Zer behar dugu?

4

NOLA EGIN
HELBURUAK
Gure benetako beharrak
eta sortutako beharrak zein
diren pentsatzea.
Ulertzea pertsona guztiok dugula
oinarrizko beharrak estaltzeko
eskubidea.
Kontsumitze arduratsua
sustatzea.

MATERIALA
Arbela
Klarionak

EBALUAZIOA
Azkenean, ikasleei eskatuko zaie
oinarrizko beharren zerrenda bat
egiteko, baita haiek estaltzeko
beharko diren gauzena ere. Beste
zerrenda bat ere egingo dute nahiekin eta nahikariekin, eta denen
artean hitz egingo dute nahikerien
eta beharren artean dauden desberdintasunez.

4 “¿Qué necesitamos?” Alboan liburuan oinarritua,
Derechos y deberes. Eskubideak eta betebeharrak.
Lehen Hezkuntza, 2003.

Taldeari pentsatzeko eskatuko zaio ohetik jaikitzen denetik oheratzen denera zer jardueratan aritzen den, eta elkarrekin izendatuko dira
horretarako erabiltzen diren gauzak, materialak
eta elikagaiak.
Horren ondoren, margo batez markatuko dira
bene-benetan beharrezkoak zaizkigunak eta beste margo batez bazterrera utz ditzakegunak.
Gero, ikasleei honako egoera hauek azter ditzala
eskatuko zaie eta taldeka erabakiko dute zein
behar estaltzen diren hauetako kasu bakoitzean:
a. Maitane: saskibaloizale amorratua da eta
sarritan ibiltzen da patioan jokatzen. Duela
aste gutxi batzuk saskibaloi kluba sortu da
eskolan eta, bere kontura gehiago entrenatu
ahal izateko, saskibaloiko baloia erosi nahi
du.
b. Elena: gaixorik dago eta sendagileak zenbait botika hartu behar duela esan dio. Botikara joan eta garesti samarrak direla ikusi
du.
c. Enaitz: arratsaldean, goseturik irten da klasetik. Ezin joan daiteke etxera ogitartekoaren
bila, zuzenean entrenatzera joan behar baitu.
Txokolatezko opil oso gozo bat erostea erabaki du, eskola aurreko gozotegian ikusi duena.
Garesti samarra da, baina alboko dendako
ogitartekoak baino hobea dirudi.
d. Arantza: bilduma bukatzeko kromo gutxi
falta zaizkio eta bukatzeko gogo izugarria du.
Kromo errepikatu pila bat dauka, baina ez ditu
lortzen 3 edo 4 zailenak; hala, paga osoa kromo paketeetan gastatzeko erabakia hartu du.
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Kontsumitzea baino hobe da elkarren artean banatzea

Elkartasuna
10. Kontsumitzea baino hobe da elkarren artean banatzea

5

NOLA EGIN
HELBURUAK
Elkarren
artean banatzeak
kontsumitzeak baino
zorionekoago egiten
gaituela ohartzea.

Ipuina irakurri eta jarraian
dauden jarduerak egitea.
“Nola egon daitezke hain pozik?”
Joanek eta Zuriñek denetarik dute: gela
bete jostailu, telebista, kontsola, patinak,
bizikletak... Horiek dituzten gauza guztiak
zerrendan jartzeko, zenbait folio behar lirateke.
Baina, halere, beti borrokan ari dira. Joanek
hartu duena nahi du Zuriñek, eta Zuriñek
hartu duenaren gutizia du Joanek. Gauza bera
gertatzen da telebistako programekin. Niri ez
badidazue sinesten, entzun itzazue zeuek.

MATERIALA
Papera
Arkatzak
Koloretako margoak

–Amaaaa, esaiozu Joani Mujercitas
ikusten uzteko niri!
–Halako pinpirinkeria hori ikusi egin
behar dun! Nik Mortal Kombat ikusi
nahi dinat, beraz, izorra hadi!
–Emadan aldagailua oraintxe; bestela,
besoa bihurrituko dinat!
Joanek arrebari eskumuturretik heldu
dio eta bizkarrari lotu dio besoa.
–Hik niri besoa bihurritu, ezta?
–Utzidak, hipopotamo alaena, min
ematen didak eta...! Amaaaa!
Ama haserre sartu da gelan.
–Beti borrokan ibili behar al duzue,
edozergatik? Nazkatuta naukazue. Hau da
gelako kuxidadea; txukuna dago dena! Amonak
erregalatutako jirafa puskatu duzue, gainera!
–Bera hasi da –dio Joanek.

5 www.profes.net

–Gezurra, bera hasi da –dio Zuriñek.

–Zuk ez bazenu halako indarrez bota...
–Eta zuk kendu izan ez bazenit...
–Nahikoa da, utzi berehala borrokak! Hartu
oraintxe anorakak eta zatozte nirekin.
–Nora? Oraintxe izan behar, Mortal Kombat
oraintxe dago eta! –egiten du protesta Joanek.
–Zergatik joan behar dugu? –galdegin du Zuriñek.
Baina ama, beren esanei jaramonik
egin gabe, sendo agertu da.
–Goazen autora, txintik atera gabe!
Bide puska bat egin ondoren, auzo batera
iritsi dira. Haur batzuk jolasean ari dira
kanpoan trapuzko pilota batekin. Oso zoriontsu
dirudite. Joanek eta Zuriñek beren baitan:
“Nola egon daitezke hain pozik pilota zikin
horrekin jolasten? Eta jostailuz betetako
beren etxeko gela datorkie gogora.

EBALUAZIOA
Ipuinari buruz hitz egin: Zergatik
ari ziren Joan eta Zuriñe beti borrokan? Zerk aldarazi du haien jokaera? Jolasean ari ziren haur haiek
zergatik zeuden hain pozik? Zure
ustez, gauza asko edukitzeak pertsonak zoriontsuago egiten al ditu?
Zuk dituzun gauza guztien artetik,
zeri egingo zenioke uko?
Zerrenda pare bat egin denen artean: bata erosi daitezkeen gauzena eta bestea bihotzean gordetzen
diren haiena.
Esloganak sortu jendea besterekin
elkartzera eta banatzera anima
dadin.

Geroxeago, beste haur bat etorri da,
pipa pakete bat eskutan daukala.
–Aizue, begira zer daukadan! Inork nahi
al du? –esaten die jolasean ari direnei.
Denak inguruan pilatzen zaizkio. Haurrak
lagunen artean banatzen ditu pipak. Joan eta
Zuriñe liluraturik daude haiei begira. Zaku
bete litxarreria jaten ari direla ematen du,
haien zoriona ikusita, baina ez da eskukada
bat pipa besterik. Zuriñeri gogoratu zaio
anorakaren poltsikoan gozoki mordo bat
duela azkeneko urtebetetzetik. Horiekin
pozik zoratzen jarriko lirateke haur haiek.
–Ama, emango al dizkiezu gozoki
hauek? –galdegiten du.
–Eta kromo hauek? –galdetzen du Joanek.
Amak berek eman diezazkieten animatzen ditu.
Zuriñek uste zuen bezala, haur haiek pozik
zoratzen daude txikikeria horrekin. Baina ez
zuten inoiz ere uste izango besteekin zerbait
elkarren artean banatzeak hain ongi sentiaraziko
zituenik. Joanek eta Zuriñek beste egun batean
itzuliko al diren eskatzen diote amari, haur
haiei beren jostailu batzuk erregalatzera.
María Menéndez-Ponte

Bibliograﬁa
Bolívar, A. (1998). Educar en valores. Una
educación de la ciudadanía. Sevilla: Andaluziako
Juntako Hezkuntza eta Zientzia Kontseilaritza.
García-Rincón de Castro (2004). Motivación
Prosocial y Educación en la Solidaridad. Homo
Prosocius.
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Entzuten ikastea

Begirunea
11. Entzuten ikastea
NOLA EGIN
HELBURUAK
Entzuten ikastea.
Beste pertsonen
adierazpena begirunez
zaintzea.

MATERIALA
Kartoi mehea
Errotuladoreak
Guraizeak
Kola edota zeloa

Taldean diren neska-mutil adina aulki hartuko
dira. Erdiak belarri handi batez dekoratuko dira
eta beste erdiak aho handi batez. Ahoak eta
belarriak kartoi mehez egingo dira.
Aulkiak dekoraturik eta prest daudenean, denak biribilean jarriko dira, biribilaren erdia
“belarriek” osatzen dutelarik eta beste erdia
“ahoek”.
Irakasleak elkarrizketa gaia aterako du, interesa
piztuko duen gairen bat. Baina agindu bat emango du: belarrian eserita dagoenak ezin duela
entzun besterik egin eta ahoan dagoenak hitz
egingo duela. Gerorago, txanda aldaketa proposatuko da.

EBALUAZIOA
Zer izan da zailena?
Zer gertatzen da entzuten ari direnean?
Ezertan ikasi dugula esan al dezakegu?

Dinamika hau une jakin batzuetan egiteko
izan daiteke, edo ikasturtean zehar bere horretan utz daitezke aulkiak, kokaleku izan
daitezela neskato-mutikoen artean eztabaidak sortzen direnerako, nahiz talde mailan
nola bi pertsonen artean sortutako arazo
edo gatazkaren gaiari horrela heltzeko.
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Denok batera!!

Begirunea
12. Denok batera!!
HELBURUAK
Lanean elkarren artean
banatuz ikastea.
Lanari edo elkarrekin
lanean hasterakoan
besteen estiloari zor zaion
begiruneaz gogoeta
egitea.

EBALUAZIOA
Bukatu ondoren eta denak elkartuta,
zera aztertuko da:
Talde bakoitzaren barnean: taldeak
nola funtzionatu duen, zer akats
izan dituen, zein gauza hobetu
litezkeen, beren ustez lanerako giro
ona sor dadin zer den garrantzizkoa...
Taldeen artean:
Zer abantaila izan ditu taldean lan
egiteak?
Zer ikasi ahal izan dute batzuek
besteengandik?
Azpimarratu egin behar da zein ona
den aniztasuna eta pertsona bakoitzak
bere estiloan lan egitea. Estiloak eta
pertsonak begirunez tratatzen ikasiz.
Bibliograﬁa
Diez, E. eta González, R. (1996). Taller de
valores. Educación Primaria. Propuesta
didáctica. Escuela Española Argit. Madril.
Buxarais (1997). La formación del profesorado
en educación en valores. Propuesta y
materiales. Bilbo: Desclée De Brouwer.

6

MATERIALA
Kartoizko kaxa
Plastilina
Errotuladoreak
Forratzeko papera
NOLA EGIN
Baserri bat muntatuko da kartoizko kaxa baten
gainean, gelakide guztien artean.
Denen artean, baserri batean beharrezkoak
diren osagai guztien zerrenda egingo da. Lanak
taldeka sailkatuko dira:
Talde batek paperez forratuko du kaxa, nahi
duen estiloan, lauan, mendiak eginez, beren
irudimenetik ahal duten guztia atereaz.
Beste talde batek etxea egingo du, estalpeak
(edo, erabaki denaren arabera, baserriak
izango dituen eraikinak) dituena.
Beste talde batek plastilinazko animaliak
egingo ditu: zaldiak, zerriak, ardiak, etab.
Azkenik, beste talde batek honako hauek
egingo ditu: aziendarentzako sailak bereizteko
hesiak, arbolak edo beren ustez behar duten
guztia.
Talde bakoitzak bere aldetik egingo du lana,
baina, bukatzean, muntaketa elkarren artean
egingo dute.
Bukatuta dagoenean, ikastetxearen topaleku
batean jarriko da ikusgai.

6 http://www.profes.net

UNITATE DIDAKTIKOA ELKARREKIN

LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOA

2. Balioetan heztea

13

Ozeanoak: itsasoko animaliak

Ingurumena
13. Ozeanoak: itsasoko animaliak

7

HELBURUAK
Gure neska eta mutil
koskorrek itsasoaren hondoan bizi
diren animaliak ezagut ditzatela eta
gure Kantauri itsasoan bioaniztasun handia
dagoela ohartzea.
Ulertu dezatela nolako garrantzia duen animalia
horiek zaintzeak.
Beren adina kontuan hartuta, deigarri zaizkien
animalia haietan jarriko dugu arreta, hala
itsasoaren hondo sakonak gehiago erakar ditzan.
Horregatik aukeratu ditugu Kantauri itsasoan
aurki daitezkeen zetazeoak. Nahiz eta
haietako batzuk oso sarritan ikusi ez,
beste batzuk normalean uste izaten
dugun baino askoz ere gehiago
izaten dira.

MATERIALA
Zinta metrikoa edo metro bat
neurtzen duen edozein material
(haria, artilea, kartoi mehea, etab.)

7 Actio Actividades Educativas-en jardueretan oinarritua,
Valentzia.

NOLA EGIN
Gela 4 taldetan banatzen da. Horietako
bakoitzari zinta metrikoa bat edo hautatutako
metro bateko beste elementu bat emango zaio
eta zetazeo bat esleitu zaio, zenbat neurtzen
duen esanaz. Talde bakoitzak, irakaslearekin,
neurri hori kalkulatu beharko du. Neurketa
eginez gero, taldeko kide bana jarriko da
“animaliaren” mutur bakoitzean eta, gainera,
markatzeko zerbait jarriko da (aski izan daiteke
jertse bat edo harri bat).
Talde guztiek bukatu dutenean, talde bakoitzeko
bozeramaile batek gainerako gelakideei
adieraziko die zein den beren animalia eta
zenbat neurtzen duen. Saiatu beharko dugu

erakusketa horren ordena animalia bakoitzaren
neurriaren araberakoa izaten, txikienetik hasi
eta handienarekin amaitu.
Talde guztiek amaitu dutenean, interesgarria
litzateke animaliaren luze-zabala neska-mutilez
“betea” egotea. Neska-mutilek lurrean etzan
beharko lukete, baten oinak amaitzen diren
tokian bestearen burua kokatzen delarik. Hala,
jakingo genuke, gutxi gorabehera, animaliaren
neurria zenbat haurren baliokidea den, gero
esan ahal izan dezaten, adibidez: kaxalote
baten neurria 6-7 urteko X haurren berdina
da. Horrekin erraz konturatuko dira itsasoko
animalia batzuen handitasunaz.
Lanerako erabiliko ditugun zetazeoak honako
hauek izan litezke (denera, 8 emango dira; hala
nahi izanez eta horretarako denborarik bada,
talde bakoitzak bi zetazeo neur ditzan):
1) Izurde arrunta, mutur motza: 2 metro
2) Zere arrunta edo bale hegasduna: 23 metro
artekoa
3) Kaxalotea: 18 metro
4) Zere hegats zuriduna: 10 metro artekoa
5) Mazopa arrunta: 2 metro artekoa
6) Izurde muturmotza: 3,5 metro
7) Pilotu-izurde hegaluze arrunta: 6,5 metro
8) Cuvier balea: 7 metro artekoa

EBALUAZIOA
Elkarturik, gogoeta egingo dugu:
Gure itsas hondoan dagoen
bioaniztasun handia.
Gizakiaren eragin kaltegarria
espezieak desagerrarazteko.
Oraindik baditugun espezieak
zaindu beharra eta haien ugalketa
erraztea.
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Basoak eta bioaniztasuna: mimika
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14. Basoak eta bioaniztasuna: mimika
NOLA EGIN
HELBURUAK
Basoan aurki daitezkeen
animaliak hobeto ezagutzea.
Baso zaharrek beren barruan gorde
duten bioaniztasunaz konturatzea
eta espezie batzuek duten galtzeko
arriskuaz jabetzea.
Baso zaharrak eta han bizi diren
animaliak zaindu eta babestu
beharra geure gain
hartzea.

Mimika jolas klasiko bat da, eta baso zaharretan
bizi diren eta galzorian dauden animaliak dira
protagonistak. Gela lau taldetan banatuko da.
Talde bakoitzari baso zaharretan bizi den eta
galtzeko arriskuan dagoen animalia baten izena emango zaio. Banan-banan, talde bakoitzak
keinuak egin beharko ditu gainerako gelakideek
zein animalia den asmatzeko. Ezingo da hitz egin
eta hobe da hotsik edo onomatopeiarik ere ez
egitea; baina, irakaslearen iritziz zein animalia
den asmatzea zaila bada, onar daiteke. Gelako
gainerakoek animalia asmatzen dutenean, beste
talde baten txanda izango da. Azkenean, talde
bakoitzak galtzeko arriskuan dauden beste bi
animalia aurkeztuko ditu:
a) Hartz arrea

EBALUAZIOA

b) Tigre siberiarra

Zein animalia dute gogokoen?

c) Orangutan asiarra, hego-ekialdekoa

Haien ustez, zergatik daude
galtzeko arriskuan ?

d) Jaguarra

Zer gertatuko litzateke galdu
balira?

f) Otsoa

Zer egin dezakegu galdu ez
daitezen? Ba al du zerikusirik gure
paper kontsumoak espezie horiek
galtzearekin?

h) Katamotz iberiarra

8 Katamotz iberiarraren bizilekua ez dira baso zaharrak,
baina gertu dugunez eta haren egoera larria kontutan
hartuta, hemen sartu beharrekoa iruditu zaigu.

e) Andeetako oreina
g) Elefante afrikarra, basoetakoa
8

Nahiz eta gauza jakina den mimikaz nekez asmatuko dutela animaliaren jatorria (zehazki esaten
den kasu haietan), komenigarri litzateke, esate
baterako, orein mota desberdinak badirela azaltzea eta Andeetakoa baso zaharretan bizi dela
eta galtzeko zorian dagoela, gainera.

INFORMAZIO LAGUNGARRIA 9
Haren deﬁnizioaren gaineko iritzietan bat
etortzerik ez egon arren, esan dezakegu
lehenengo basoak, baso zaharrak, ukitu gabe
edo gizakiaren esku-hartze handirik gabe
gorde diren lurraren gainazal handiak direla.
Izaki bizidun guztien, espezie migratzaileak
barne, populazio bideragarrien biziraupena
bermatzeko aski handiak diren basoak dira.
Horregatik, milaka espezietako milioika fauna
eta ﬂora aldaera edo barietate bizi dira baso
horietan, eta beren espeziean bakarrak diren
animaliak mantentzen dituzte.
Baso zahar horietako % 80 jada bestelakotu
edo suntsitu da eta gainerako % 20a
mehatxaturik dago arrazoi ugari direla
medio: petrolio ustiaketa, meatzaritza,
urtegi handiak, azpiegiturak eta abar; dena
den, mehatxurik handiena eskala handiko
basogintza bera da, eta, zati handi batean,
bederen, ilegalki egiten da.
Gaur egun, baso zaharrek lurraren azalerako
% 7 besterik ez dute estaltzen eta, haietan,
munduko animalia eta landare espezie
lurtarren erdiak, gutxienez, mantentzen dira;
horietako asko zientziak ez ditu oraindik
aurkitu. Baso horiek elkarte indigenen eta
herri tradizionalen bizitokiak ere badira;
beraz, baso zaharrak gordetzen diren
neurrian, kulturak, hizkuntzak, ezagupenak
eta biziraupen moduak atxiki ahal izango
ditugu.

Bibliograﬁa
Burnie, D. (2001) Alerta, tierra: una guía para
proteger el mundo en que vivimos SM, Bilduma:
cuidar tu mundo. Madril.
9 Greenpeace, Guía de Recursos Didácticos. Escuelas
Amigas de los Bosques. Proyecto Educativo de
Greenpeace España. Madril, 2004.

Paraire, P. eta Collin, M. M. (1995). El medio
ambiente explicado a los niños. Bartzelona: B
Argitalpenak, 1995.
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Lankidetza aulkiak

Lankidetza
15. Lankidetza aulkiak
NOLA EGIN
HELBURUAK
“Irabazi-irabazi” ideia
bultzatzea.
Lankidetza estimulatu
gauza dibertigarri eta
sortzaile gisa.

MATERIALA
Musika
Hasieran jolasean parte hartuko
duten lagunak adina aulki

EBALUAZIOA
Nola sentitu diren aztertzea.
Zer jokabide landu diren ikusi,
lehenengo lagunei laguntzea zen
ala norberaren burua salbatzea zen
kontua.
Inor uzten al zen baztertuta?
Eta abar.

Jarduera honetan hasterakoan, parte hartzaileei
behin eta berriz esan behar zaie joko honetan
denek irabazten edo denek galtzen dutela. Aulki
joko klasikoaren antzeko jokoa da gauza batean
izan ezik, pertsonak ez dira kanporatzen, aulkiak
baizik, eta gero eta jende gehiago izango da
aulki gutxiagotan esertzeko.
Joko honetan, aulkiak jarri eta parte hartzaile
bakoitzak bere aulkiaren aurrean izan behar
du. Jokoa zuzentzen ari denak piztu behar du
musika. Une horretan, parte hartzaile guztiak
aulkien inguruan birak ematen hasiko dira.
Eta, musika gelditzen denean, guztiek aulkiren
baten gainera igo behar dute. Orduan, aulki
bat kenduko da eta jokoak aurrera egingo du.
Oraingoan, parte hartzaileek musika entzutean,
birak eman behar dituzte musika gelditu arte.
Orduan, denek aulki gainetara igo behar dute;
inor ezin daiteke oinak lurrean dituela geldi.
Jokoak beti dinamika berari jarraitzen dio, eta
garrantzizkoa da denak aulki gainetara igotzea.
Gelditzen diren aulki gainetara denak igotzea
ezinezkoa denean amaitzen da jokoa.
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Lurra, itsasoa eta airea
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16. Lurra, itsasoa eta airea
NOLA EGIN
HELBURUAK
Bene-benetan
irabaztearen ideia
bultzatzea.
Lankidetza estimulatu gauza
dibertigarri eta sortzaile gisa.
Parte hartzaileek beren
artean erne entzutea
bultzatzea.

MATERIALA
Pilota txiki bat edo antzeko zerbait

EBALUAZIOA
Zure taldekoei laguntzea gehiago
kostatzen al zitzaizun ala berdin
zitzaion?
Zer dakar taldean lan egiteak?
Jolastu eta ikas al dezakegu denok
batera galtzailerik eta irabazlerik
suertatu gabe? Edo, lehian ibili
beharrik gabe?
Bibliograﬁa
Garaidorgobil, M. (2005). Programa de juego:
Juegos cooperativos y creativos para niños de 6
a 8. Pirámide S.A. Argitaldaria.
Lederach, J.P. eta Chupp, M (1995). ¿Conﬂicto
y Violencia? Busquemos alternativas creativas.
Semilla Argitaldaria. Guatemala.

Hiru talde osatzen dira: Airea, Lurra eta Itsasoa.
Talde bakoitza elkarrekin eseriko da gutxienez
esparru bakoitzeko hamar animalia pentsatzeko.
Horren ondoren gelako pertsona guztiak biribila
eginez eseriko dira, taldekideak tartekaturik,
alegia, ez daitezela talde bereko kide guztiak
elkarren ondoan jarri. Azaldu egin behar da
pertsona horietako bati pilota botako zaiola
esanaz: Airea, Lurra edo Itsasoa, eta pilota
jasotzen duen lagunak ahal bezain azkar
esan beharko du aipatutako elementukoa den
animalia baten izena. Ondoren lagun horrek
beste bati botako dio pilota sistema bera
errepikatuz.
Norbaitek pilota botatzeko unean MUNDUA
esaten badu, aulkiz aldatu beharko da.
Norbait blokeatzen bada eta animaliarik
bururatzen ez bazaio, aipatutako animaliaren
taldeko kideek pertsona horri lagundu beharko
diote, beren taldekoa izan nahiz izan ez. Eta,
hala egin ezean, puntu bat kenduko zaie.

1

3. Gatazkak nola landu

UNITATE

didaktikoa
elkarrekin

UNITATE DIDAKTIKOA ELKARREKIN

LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOA

3. Gatazkak nola landu

17

Zer da gatazka?

Gatazkaren ideia
17. Zer da gatazka?
NOLA EGIN
HELBURUAK
Gatazka zer den argi
eta garbi ulertzera
iristea.
Gatazkak pertsonen
arteko harremanaren
barruko alderdi bat
dela ulertzea.

MATERIALA
Folioak
Errotuladoreak

Orriaren alde batean beren ustez arazo bat dena
marrazteko eskatuko zaie.
Horren ondoren, osoko bilkura bat antolatuko da
eta ikasle guztiek beren marrazkiak erakutsiko
dizkiote taldeari, eta, aldi berean, beren ustez
zergatik den arazo bat azalduko dute. Marraztu
dituzten egoeren zerrenda bat egin dezakete
arbelean, taldean nagusi den gatazkaren ideia
zein den erabakitzeko (borroketan amaitzen
diren egoera negatiboak izan ohi dira).

EBALUAZIOA
Elkarrekin aztertuko dira:
Zein ideia izaten da gatazkaz? Ematen den
erantzunaren arabera, gatazkaren arrazoia
bereizten lagunduko dugu. Esate baterako,
Unaxek eta Leirek pilota nahi badute eta
elkar joka bukatzen badute, pilotak
eragin du gatazka eta gatazka horri
heltzeko modua borroka da; baina parteka
zezaketen eta gatazka beraren aurrean
egon ere egong ginateke, baina beste
erantzun batekin.
Zein irtenbide mota proposatu ziren
gatazkaren irtenbide gisa? Bakerakoak ala
indarkeriazkoak?
Norekin ditugu gatazka gehienak?
Pertsonen arteko harremanetan gatazkak
naturalak direla azpimarratzea garrantzitsua
da eta, halaber, bizitzako etapa guztietan
azaltzen direla.
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Zer da bakea?

Gatazkaren ideia
18. Zer da bakea?
NOLA EGIN
HELBURUAK
Bake kontzeptuari
buruzko gogoeta egitea.
Bizikidetza hobea
sustatzeko banakako
konpromiso bat
bilatzea.

Zer da bakea? Ikasleei zehazteko eskatuko zaie.
Uste izatekoa da bakea gerrarik ez izatearekin
identiﬁkatuko dutela. Halere, bakea hori baino
askoz ere gehiago da; horregatik, bake egoeran
nola bizi den galdegin eta eguneroko bakea
osatzen duten elementuak identiﬁka ditzatela
eskatuko zaie. Ideia guztiak arbelean jasoz
joango dira.
Geroago, honako hauetaz galdetuko zaie :

MATERIALA
Arbela
Aldizkariak
Kartoi mehea
Errotuladoreak
Guraizeak
Kola

Zer egin dezakete haiek eguneroko
bizikidetzaren eta bakearen alde?
Zer behar lukete horretarako?
Haiek eta haien inguruko jendea nola
sentituko litzateke?
Ikasleek collage bat egingo dute, bildu dituzten
ideiak irudikatuko dituena.

EBALUAZIOA
Jarduera bukatu eta collagea egin ondoren,
galdera hauek egingo zaizkie:
Zer moduz sentitu dira?
Bibliograﬁa
Hicks, David (comp). (1993). Educación para
la paz: cuestiones, principios y prácticas en el
aula, Madril: Morata.
Boque, M. C. (2002): Guía de mediación escolar.
Programa comprensivo de actividades de 6 a 16
años. Octaedro - Rosa Sensat. Bilbo.

Zer pentsarazi diete?
Zer ikasi dute?
Zerbaitetan konprometituko al lirateke?
Hori estutu gabe egingo da, askatasunez,
haiengandik sortzen den konpromisoa izan
dadin.

UNITATE DIDAKTIKOA ELKARREKIN

LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOA

3. Gatazkak nola landu

19

Zer da bakea?

Gatazka ezagutu eta berari heldu
19. Behatzea

10

NOLA EGIN
HELBURUAK
Marrazketarako gaiak.
Gatazkei buruz normaltasunez
hitz egitea eta aztertzea,
gauzak bere onetik atera gabe
eta horiek duten zama morala
kenduz.
Azterketarako eta
gogoetarako giltzak
sartuz joatea.

Kalean, etxean edo ikastetxean ikusi duten
gatazkaren bat aztertzeko eskatuko zaie
Ikasleei, eta honako galdera hauei erantzuteko:
Nork hartu du parte gatazkan?
Zer gertatu da?
Noiz?
Non?
Zer ikusi da?
Nola konpondu da?
Zure ustez, hori al zen konponbide egokia?
Nola konpondu behar zen, zure ustez?
Zergatik?

MATERIALA
Marrazketarako materiala

Ondoren, ikasleak ikusi duenaren marrazkia
egingo du:
Ikusitakoa.
Zer nabaritu du gatazka horri begira zegoela.

EBALUAZIOA
Zer esaten digute pertsona nagusiek
gatazkei buruz?
Nola sentiarazten gaituzte?
Zergatik?
Beste zerbait gertatzea nahi al
genuke? Zerbait egin al dezakegu
hori gertatzeko? Nola?

10 Arian-Arian. Bakegintzarako Hezkuntza, 6-8 urte. 5.
ﬁtxan oinarriturikoa.
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Mehatxua ala eskaria?

Gatazka ezagutu eta berari heldu
20. Mehatxua ala eskaria?

11

NOLA EGIN
HELBURUAK
Eskatzea eta
emanaraztea edo
mehatxatzearen arteko
desberdintasuna nabaritzea.
Egoera horiei heltzeko
estiloen ondorioak
aztertzea.

MATERIALA
Marrazketarako materiala

EBALUAZIOA
Gelako ikasleek ulertu ote dute
desberdintasuna?
Zerrenda bat egingo da, bat
mehatxuen adibideekin eta bestea
eskarien adibideekin.

Irakasleak honako istorio hau irakurriko du
(edo beste antzekoren bat, azkeneko egunetan
gelan edo patioan gertatutako egoera batekin
zerikusirik izan dezakeena):
Iraia eta Uxue elkarrekin dabiltza jolasean.
Iraiak gameboya atera du eta jolasten hasi
da. Handik gutxira, Uxuek berari uzteko
eskatu dio.
Iraiak luzaz utzi dio, Iraia aspertu eta
Uxueri itzultzeko eskatu dion arte. Ezetz
erantzun dio Uxuek eta astuna jartzen bada
ez dela bere adiskide izango esan dio. Ez
badio itzultzen Iraiak dio inoiz ez diola ezer
gehiago utziko.
Eztabaida bat antolatuko da ondoren, datorren
ideia nabarmenduz, “inork ez du eskubiderik
beste pertsona bat bere buruarekin edo
bere ondasunekin nahi ez duenik egitera
behartzeko”.
Eskubidearen eta mehatxuaren artean dagoen
diferentzia jakin. Nor da mehatxugilea? Nork
erabiltzen du eskubidea?
Zein dira mehatxuaren ondorioak?

Bibliograﬁa
Judson, E. (2000). Aprendiendo a resolver
conﬂictos en la infancia. Manual de la
educación para la paz y la no violencia. La
Catarata Argit. Madril.

Uxuek jolasten jarraitu nahi bazuen, zer egin
beharko zukeen?
Beste adibiderik ezagutzen al dute?
Zein izan da emaitza?

Girard, K. eta Koch, S. (1997). Resolución
de conﬂictos en las escuelas. Manual para
educadores. Granica Argit. Buenos Aires.

11 Andaluziako Juntako Hezkuntza eta Zientzia Sailak
egindako lanean oinarriturikoa,(2006). Materiales
Didácticos para la prevención de la violencia de género.
Unidades Didácticas para Educación Primaria.

Ez zaitut maiteko... bezalako “emozio
xantaien” gainean, oso erne egongo da
irakaslea, garrantzizkoa baita elementu horiek
ez erabiltzea.
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Istiluak…

Interesak – jarrerak
21. Istiluak…
HELBURUAK
Zerbait zergatik nahi
dugun adierazten ikastea eta
elkar ulertzen ahalegintzea.
Adostasunak bilatzen ikastea,
nolabait ere denen gustuak kontuan
hartzen dituen aukera egiten saiatuz
(eta ez gehiengoak nahi duena
eginez, besterik gabe).
n Irabazi edo galduzko
dinamika lehiatsuan ez
sartzen ikastea.

NOLA EGIN
Irakasleak ondoren erakusten den istorioa
kontatuko die ikasleei. Geroago, “Ebaluazioa”
sailean azaltzen diren galderei buruz egingo dute
gogoeta.
Omar eta Joane anai-arrebak dira. Gaur,
jai dute ikastetxean, baina beren gurasoek
ez, berandura arte lan egin beharko dute;
horregatik, erosketa zerrenda eman diete
supermerkatura haiek berak joateko. Elkarrekin
joan behar dute, erosi beharrekoak asko izanik
bakarrak ezingo bailuke dena ekarri.
Joane eta Omar eztabaidan hasi dira joateko
orduagatik: Joanek 16:30etan joan nahi du,
baina Omarrek dio bera 18:30ak arte ez dela
joango. Etenik gabeko eztabaidan sartu eta
ez dira ados jartzen. Azkenean, bakoitza
bere logelara joan da
haserre, eta ez dute
erosketarik egin.

EBALUAZIOA
Zuen ustez, nola eztabaidatu dute
Joanek eta Omarrek?
Ezertan ados jarri al dira? Zergatik?
Guk ere horixe egiten al dugu?
Zer gertatzen da horrela jokatzen
dugunean?
Zuen ustez, eztabaidan jarduten
dugunean, beti “irabazten” saiatu
behar al dugu?

Zera zen kontua: Omarrek ez zekiela Joanek
biharamunean azterketa bat zuela eta
horregatik joan nahi zuela goiz supermerkatura,
ondoren arratsalde osoa ikasten emateko.
Bestalde, Joanek ez zekien Omar gelako lagun
batzuekin 16:00etan geldituta zegoela, partidu
bat jokatzeko, eta horregatik gaizki zetorkiola
supermerkatura 16:30etan joatea. Bietako
inork ez zion besteari arazoaren azalpenik
eman, zergatik ezin zuen ordu horretan
erosketarik egin. Omarrek jakin izan balu
Joanek azterketa prestatu beharra zeukala,
amore emango zuen agian edo gelditua zegoen
lagunetako bati eskatuko ziokeen erosketak
egiten
laguntzeko. Joanek ere 18:30etan

egin zitzakeen erosketak, hartara burua apur
bat argituko zitzaion. Gainera, 20:00etan
joatea ere erabaki zezaketen (garai horretan
supermerkatua irekita baldin bazegoen),
ordurako Omar itzulia izango baitzen etxera eta
Joane ikasten bukatuta egon zitekeen… Baina
bietako inork ez zuen horretaz inolako azalpenik
eman; eztabaidan “irabazten” lehiatu ziren
biak, berriz ere anaiak/arrebak nahi zuena lor
ez zezan.

Irakaslearentzako informazio
lagungarria:
Posizioa zera da: nola edo hala
defendatzen dugun jarrera edo
aukera, guk egin nahi duguna, alegia
(adibidez, hondartzara joatea edo
planetariora). Posizioen inguruan
soilik mugitzen garen bitartean
eta hartan oinarrituta baino
eztabaidatzen ez badugu, zaila
gertatuko zaigu adostasunera iristea.
Interesak, berriz, jarrera jakin bat
hartzeko ditugun arrazoiak dira; hau
da, gauza bat edo bestea nahi izatera
bultzatzen gaituzten arrazoiak. Alde
bakoitzak dituen interesak mahai
gainean jartzen ditugunean, askoz ere
errazagoa izan ohi da adostasunera
iristea.
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Kanpamentuak

Interesak – jarrerak
22. Kanpamentuak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Jarrera bati edo beste
bati eusteko ditugun arrazoiak
adierazten ikastea.
Askotan jende guztiaren gustuko
adostasunera (neurri batean, bederen)
iritsi daitekeela konturatzea.
Irabazi edo galduzko dinamika
lehiatsuan ez dugula “sartu” behar,
baizik eta ikasi denok irabazten
ahalegindu behar dugula.

MATERIALA
Ezer ez

Lehenengo, irakasleak beherago azaltzen
den istorioa kontatuko die ikasleei. Ondoren,
Ebaluazioan atera diren galderei buruzko
gogoeta egingo da.
Aisialdirako talde bateko begiraleak urtero
egin ohi dituzten kanpamentuak prestatzen
ari dira. Interesgarriak iruditu zaizkien bi
aukera aurkitu dituzte: haurrei baserriko
animaliak zaintzen irakasten dioten baserri
eskola batera joatea, batetik, eta oso paraje
eder batean, mendiz inguratua eta jarduera
mordoa egin daitekeen baserri etxe polit
batera joatea, bestetik.
Bi ideiak ere oso gustagarri zaizkienez,
ikasleei galdetzea erabaki dute, ea bakoitzak
zer nahiago duen.
Proposamenarekin denak oso pozik, zoratzen
daude, eta bakoitza bietatik zein plan nahiago
duen esaten hasi da.
Unetxo baten buruan, neska-mutil batzuk
haserretzen eta eztabaidan hasi dira. Egoera
horren aurrean, begirale bat urduri jarri da
eta erabaki du hoberena botazioa egitea
izango dela. Baserri etxearen aukerak boto
gehiago izan ditu; hortaz, garbi dago hori
egingo dutela. Baserri eskolara joan nahi
zuten haurrak goibel gelditu dira, aukera hori
berenganatuta baitzeukaten ordurako: beren
buruak behiak jezten, zaldiak eskuilatzen,
untxiei jana ematen... ikusten zituzten.
Haur horietako bi, Maddi eta June, oso
adiskideak ziren eta bakoitzak aukera bati
eman zion botoa. Maddik ikusi zuen Junek
desilusio handia izan zuela baserri eskolara
joan nahi baitzuen, eta apur bat kezkatu
zen. Planen bat asmatu beharra zeukan June

pixka bat animatzeko, ez baitzitzaion batere
gustatzen laguna horrela ikustea.
Unetxo baten ondoren, honela galdetu zien
begiraleei:
–Eta, ez al dago inolako modurik denon gustuko
zerbait egiteko? Nik baserri etxera joan nahi
nuen mendia asko gustatzen zaidalako, baina,
agian, baserri eskolatik ere joan gaitezke
mendiren batera. Hartara, egun batzuk
animaliak zaintzen ikasten geldituko gara, eta,
beste egun batzuetan, mendira joan gintezke,
jaten eman ondoren.
Begiraleek elkarri begiratu eta Maddik arrazoi
zuela konturatu ziren: baserri eskolatik ez oso
urruti ere baziren mendiak eta haietara joan
zitezkeen, oinez edo autobusez. Moldatuko
ziren! Baserri etxera joan nahi zuten
gainerako ikasleei galdetu zieten asmo berri
horrekin ados ote zeuden eta baietz erantzun
zuten, baserri etxera joateko arrazoia
mendian ibili ahal izatea zela, baina nolanahi
ere, joan bazitezkeen, baserri eskolara
joateko ideia bikaina iruditzen zitzaiela.
Gainera, haiei ere gustatuko litzaieke zaldiak
eta astoak eskuilatzea!

Bibliograﬁa
Cornelius, H. eta Faire, S. Tú ganas y yo gano.
Cómo resolver conﬂictos creativamente y
disfrutar con las soluciones. Gaia Argit. Madril.
Fisher, R. Ury, P eta Patton (2002). Obtenga el
sí: el arte de negociar sin ceder. Gestión 2000.
com, Bartzelona.

EBALUAZIOA
Bi aukeretatik, zein da hoberena,
botazioa egitea ala denak pozik
izateko moduko adostasun batera
iristea?
Hasieran ikusi bezala, haurrek ez
dute agertu zergatik joan nahi zuten
leku batera eta ez bestera, eta,
hala, ez gainerako ikasleek eta ez
begiraleek ezin zezaketen ulertu.
Halere, zer gertatu da denek jakin
dutenean gehiengoak mendira joan
ahal izan nahi zutelako hautatu
dutela baserri etxea ?
Zer gertatuko zen Maddik esan izan
ez balu berak benetan zer nahi zuen
(mendira joatea, alegia)?
Hori ikusi ondoren, ez al zaizu
garrantzizkoa iruditzen, iritzietan
desberdintasunen bat dagoenean,
egiaz zer nahi dugun eta zergatik
esatea?
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Puzzleak

Erantzun motak gatazketan
23. Puzzleak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Erronka bat formulatzen
denean erantzuteko
hainbat joera azaltzen direla
frogatzea.
Erantzuteko modu desberdinak
badirela eta, nolako
ondorioak dituzten
hausnartzea.

Argazkiak zati handi samarretan moztuko dira,
gelan diren taldeak baino zati gehiagotan,
talde kopuruaren bikoitza gutxienez. Hori egin
ondoren, nahasi eta talde bakoitzari zati kopuru
bera banatuko zaio.
Talde bakoitzak berriz osatu beharko du bere
argazkia kolaz baliatuta, baina, horretarako,
zatiak trukatu beharko dituzte, tratuak egin...
Truke proposamenak txandaka egiten dira,
txanda bakoitzean proposamen bat. Puzzleak
osatu direnean, amaitu egingo da.

MATERIALA
Argazki handiak (aldizkarietatik
har daitezke). Bana osatzen den 4
pertsonako talde bakoitzerako.
Guraizeak
Kola
Folioak

EBALUAZIOA
Irakasleek oso erne egon beharko
dute jarduera horri heltzeko
estiloak zein diren, nork, zer eta
nolako erantzuna jasotzen duen
aintzat hartzeko.

Irakasleek oso erne egon beharko dute
jarduera horri heltzeko estiloak zein diren,
nork, zer eta nolako erantzuna jasotzen duen
aintzat hartzeko.
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Konta iezadazu ipuin bat

Erantzun motak gatazketan
24. Konta iezadazu ipuin bat

12

NOLA EGIN ETA NOLA EBALUATU
HELBURUAK
Gatazketan bestearekiko
dugun pertzepzioa nolakoa
den ikustea.
Elkarrizketa eta elkarri
entzutearen alde egitea
gatazkak konpontzeko
tresna gisara.

Ipuin herrikoi bati buruzko lana proposatuko
diogu taldeari, talde osoarentzat ezaguna den
Txano gorritxorena, adibidez. Abiapuntu gisa,
pertsona boluntario batek ipuina kontatuko du
berak dakien moduan. Horren ondoren gertatu
denaz hitz egingo dugu, ondoren planteatzen
ditugun zenbait galderaren arabera.
Azter ditzagun:
Nor da ipuineko pertsonaia ona? Eta gaiztoa?
Bereizketa hori zuen bizitzako beste
esparruetan ere topatzen al duzue?
Telebistan ikusten duzuenaren arabera, agian?

MATERIALA
Idazteko eta marrazkiak egiteko
papera eta koloretako arkatzak

EBALUAZIOA
Gelako ikasleek ulertu ote dute
desberdintasuna?
Zerrenda bat egingo da, bat
mehatxuen adibideekin eta bestea
eskarien adibideekin.

Bibliograﬁa
Jares, X. (1991). Educación para la paz. Su
teoría y su práctica. Popular Argit.
Lederach, J.P. (2000). ABC de la paz y los
conﬂictos. La Catarata Argit. Madril.

12 Iturria: Escuela de Cultura de Paz. Construyamos la
Paz. Intermón-Oxfam-entzat egindako materiala.

Zergatik uste duzue pertsonaia bakoitzak
jokatzen duela horrela? Otsoari
gertatutakoaren bertsioa galdetuko bagenio,
zer uste duzue kontatuko ligukeela?
Ausartuko ote zinatekete ipuina otsoaren
ikuspuntutik berriz kontatzera? Nola
konpontzen du aizkolariak arazoa? Aukera ona
iruditzen al zaizue hori? Beste zein eratan
konpon zitekeen?
Ebaluazioa bukatu ondoren, Txano gorritxoren
ipuinari beste amaiera bat asmatzeko eta
marrazkia egiteko eskatuko diogu taldeari.

1
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UNITATE

didaktikoa
elkarrekin

UNITATE DIDAKTIKOA ELKARREKIN

LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOA

4. Giza eskubideetan heztea

25

Zer da gatazka?

Berdintasuna
25. Zurekin errazagoa da

13

NOLA EGIN
HELBURUAK
Pertsonen arteko
desberdintasunari eta
eskubide berdintasunari
buruzko gogoeta eragitea.
Desberdintasunen
gainetik taldeko lana
sustatzea.

Bikoteka: bietako batek begiak zapi batez
estalita etxe bat marraztu beharko du besteak
ematen dizkion oharrei jarraituz. Gero,
txandaka, aldatu egingo dira zereginak.
Marrazkiaz hitz egitea: Polita gelditu al da?
Marrazkia zenbat eta hobeto, orduan eta
handiagoa izan da pertsonen arteko lankidetza
eta elkar ulertzea.

MATERIALA
Folioak
Arkatzak
Zapiak
EBALUAZIOA
Nolako zailtasunak izan dira?, Nolako
sentipenak izan dituzte ikusi eta zertan ari
ziren jakin gabe?
Ahalmen urritasunak dituzten pertsonak
aipatu: neskato edo mutiko batek ahaidekoren
bat baldin badu ahalmen urritasunik duena,
esan dezala zer-nolako bizitza duen, nola
moldatzen den, nolako harremana duen
berarekin, laguntzen duten eta abar.
Errealitate bat ezagutzen ez duten
pertsonekin, etorkinekin esate baterako,
zerikusia dezakeela uste dute?, edo beren
azalaren kolorea edo beren erlijioa delaeta modu desberdinean tratatzen diren
pertsonekin?
Nola tratatzen ditugu gela barruan
desberdinak diren pertsonak?
13 http://www.profes.net

Zer da berdintasuna niretzat
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Desberdintasunak

Berdintasuna
26. Desberdintasunak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Modu desberdinean
tratatzen gaituztenean
nola sentitzen garen
aztertzea.
Modu desberdinean
tratatzen gaituztenean
gure jokabidea zein
den aztertzea.

MATERIALA
Bi koloretako zapiak edo puxikak...
gela erdia beste erditik bereizteko
balio dezakeen edozer gauza

Bi taldetan banatzen da gela (beren artean
adiskideago diren edo elkarrekin denbora
gehiago egoten diren pertsonak talde berean ez
daitezela egon eta banatu daitezela zaindu) eta
talde bakoitzari bereizgarria emango zaio, bistaz
ezagut dezaten zein den talde bakoitzarena.
“B” taldekoei: A taldekoak arraroak direla
esaten zaie, eta ia ez zaiela gustatzen “A”
taldekoekin eragin trukerik izaterik. “A”
taldekoei esaten zaie “B” taldekoak gogaikarri
hutsak direla eta egun osoan jendearen gainean
daudela.
Beren arteko eragin trukean uzten zaie, eta,
segidan, gertatutakoa aztertuko da.

EBALUAZIOA
Zer sortzen du besteak ez bezala eta
desberdin tratatzeak?

Bibliograﬁa
Seminario de Educación para la Paz de la
Asociación Pro Derechos Humanos (APDH).
(1994). Educar para la paz: una propuesta
posible. Madril: Los libros de la Catarata arg.,
Edupaz saila.
Amnistía Internacional (1995). Educación en
Derechos Humanos. Propuestas didácticas.
Madril: Los libros de la Catarata.

Aparteko taldeetan sartzera edo talde berriak
sortzera bultzatzen al du?
Nola eragiten dio horrek bizikidetzari?
ESTEREOTIPO bat zer den eta pertsonen
arteko harremanetan nolako eragina duen
azalduko da.
Bururatzen zaizkien estereotipoen zerrenda
egiten da eta eztabaidatzeko eskatzen zaie.
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Noraino?

Askatasuna
27. Noraino?
NOLA EGIN
HELBURUAK
Norberaren eta
taldearen askatasunak
zer zentzu duen
gogoeta egitea.

MATERIALA
Musika kate bat
Erritmo puska bat duen edozein
motatako kantu bat (rock and roll,
eta abarren antzekoa)

EBALUAZIOA
Pentsatu askatasunaren sentipena
nabaritzea oso atsegina dela, baina
gizartean eta besteekin harremanak
izanez bizi behar dugularik
askatasun horrek kalte edo min egin
dezakeela, bestearena gogoan ez
bada hartzen.

Leku handi eta zabal batean egitea komeni
da (ahal izanez gero gimnasio batean edo).
Espazioan barrena sakabanaturik jartzeko
eskatuko zaie ikasleei, elkar ukitu gabe edo
elkarri enbarazurik ez egiteko eran.
Begiak itxi eta nahi duten bezala mugi daitezela
–dantzan hasteko– eskatuko zaie, erritmo bizia
hartu eta aske sentitzera (besoak... eta abar
mugitu) animatuz.
Musikaren soinua aurrera joan ahala, beren
arteko tarteak txikiagotuz joan daitezela
eskatuko diegu (aurre aldera ibiliz, adibidez)
edo begiak irekitzeko ere eskatu, elkarrengandik
gertu, espazio txiki batean jarrita, dantzan hasi
orduko enbarazu eginez jada.
Eska iezaiezu lehen bezala dantza egiteko.
Orain, elkar joko dute eta, beharbada, min
emango diote elkarri –nahiz eta, jakina, kontuz
ibili beharko duten–.
Kantu bat edo gehiago (ariketa honetarako nahi
den luzeraren arabera) bukatu denean, denak
biribilean eseri, guztiz libre sentitu zirenean
eta lagunek beren askatasuna mugatzen zutela
ikustean nabaritu zutenaren inguruan gogoeta
egiteko.
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Marrazkiak egiten

Askatasuna
28. Marrazkiak egiten
NOLA EGIN
HELBURUAK
“Askatasuna”
hitzaren esanahiari
buruz gogoeta
egitea.

MATERIALA
Folioak
Margoak
Kartoi mehe handi bat ere aukeratu
daiteke, denek elkarrekin margo
dezaten beren askatasunari buruzko
“ikuspegia”

EBALUAZIOA
Haien ustez askatasunaren
kontzeptua eta adierazpen graﬁkoa
zer den hausnartzea.

Bibliograﬁa
Ellison, S. eta Gray (1998). 365 juegos creativos.
Bartzelona. Martínez Roca Argit.
Garza, M. Juegos, juguetes y estímulos
creativos. Mexiko. Pax México Argit.

Bi zati ditu:
Haientzat askatasun hitzak duen esanahiari
buruzko eztabaida sortu gelan.
Gogoetaren ondoren sortu diren iritziak
marrazki batean azaldu ditzatela.
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Jostailuak

Neska edo mutila - rolak
29. Jostailuak
HELBURUAK
Neska-mutilek haurtzarotik beren
sexua dela eta sarritan azalduko
zaizkien desberdintasunak uler ditzatela.
Gure gaitasunen, zaletasunen eta abarren
bilakaeran jolasak garrantzia handia duela
ulertzea; eta zertan jolastu nahi dugun
erabakitzeko (beti ere muga batzuen barruan,
jakina) maila bateko askatasuna izatea ere oso
garrantzizkoa dela.
Tradizionalki beren sexuarentzat onartutako
jostailuekin normalean jolasten duten neska
eta mutilen kasuan, interesgarria litzateke
beste jostailu mota batekin jolasteko
aukera ematea. Zenbait haurrek hain
sartuta dituzten aurreiritzi eta
rolak kentzen saiatzea da
kontua.

EBALUAZIOA
Ba al dago diferentziarik normalean
neskei erregalatzen zaizkien eta
mutilei erregalatzen zaizkien
jostailuen artean? Erantzuna
baiezkoa bada, zein da diferentzia
horren arrazoia?
Uste duzu jostailu desberdinekin
jolasteak gure zaletasunetan,
gure bokazioan edo beste edozein
gaitasunetan eraginik baduela?
Zailegia gertatzen bazaie, irakasleak
horretaz hitz egin diezaieke.
Ongi al deritzozue zenbait neska
eta mutili “neskentzako”tzat eta
“mutilentzako”tzat jotzen diren
jostailuak bakarrik erregalatzea?

NOLA EGIN
Ikasleei erregalatu dizkieten jostailuen zerrenda
(ez du axolarik nork erregalatuak diren)
bakarka egiteko eskatuko zaie. Ondoren, ikasle
bakoitzak, txandaka, bere zerrenda irakurriko
du. Gero neskei eta mutilei erregalatutako
jostailuen artean alderik badagoen aztertzen
ahaleginduko dira.

MATERIALA
Arkatza
Papera
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Etxean ere bai?

Neska edo mutila - rolak
30. Etxean ere bai?
NOLA EGIN
HELBURUAK
Eguneroko
bizitzan gertatzen
diren diferentziak
identiﬁkatzea.
Ikuspegi hori zalantzan
jartzea.

Gela zenbait taldetan banatzen da eta etxe
handi bat marrazteko eskatzen zaie, etxe batean
ohi diren gelak bistan dituela; esate baterako,
sukaldea, komuna, gelak eta abar…
Horren ondoren, koloretako biribilak erantsiko
dira:
Nor ibiltzen eta gozatzen da gela horretan? Bi
badira, bi eranskailu jartzen dira.
Ama, kolore bat: gorria, adibidez.
Aita, beste kolore bat: berdea, adibidez.
Nork txukuntzen, garbitzen, antolatzen du gela
hori?:

MATERIALA
Kartoi mehea
Margoak
Lau koloretako eranskailuak
(eranskailuen biribilak)

EBALUAZIOA
Zergatik uste dute gauzak horrela
daudela?
Zer iruditzen zaie horrela izatea?

Bibliograﬁa
Sastre, G, eta Moreno, M. (2002): Resolución
de conﬂictos y aprendizaje emocional. Una
perspectiva de género. Gedisa. Bartzelona.
Consejería de Educación y Ciencia, Junta de
Andalucía (2006). Materiales Didácticos para la
prevención de la violencia de género. Unidades
Didácticas para Educación Primaria.

Ama, kolore bat: urdina.
Aita, beste kolore bat: horia, adibidez.
Marrazkiak eta koloreak elkarren ondoan jarri eta
koloreak nola dauden banatuak begiratuko da.
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Parke bat diseinatzea

Gizarte eskubideak
31. Parke bat diseinatzea
NOLA EGIN
HELBURUAK
Elkarrekin hautabide
bat eraikitzea.
Gizarteko talde guztien
beharrak kontuan
hartzea.

Parke bateko maketa egingo dute elkarrekin,
horretarako aurretik egin beharreko lanak:
Parkea diseinatu, pertsona desberdinen
erabilerak gogoan hartuta: kirolariak, adineko
jendea, haurtxoak, zakurra duen jendea...
Diseinua adostu.
Nola egin behar den adostu.

MATERIALA
Kartoi mehea
Neurri desberdinetako kaxak
Margoak
Kola

EBALUAZIOA
Ikastetxeko pasilloan jarriko da
emaitza eta alkateari eskutitz
bat bidaliko zaio, gela horretako
haurrek diseinatu duten parkea
ikustera etortzeko gonbita eginez.
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Herrikidetasuna eraikitzen

Gizarte eskubideak
32. Herrikidetasuna eraikitzen
NOLA EGIN
HELBURUAK
Erantzukizun sozialaren
kontzientzia piztea.
Gure ingurunea
hobetzen parte hartzea,
ikastetxean, auzoan,
eta abar…

Erantzukizun soziala zer den adieraziko diegu;
hau da, gauzak ongi funtzionatzen badute,
pertsona bakoitzak bere erantzukizunaren zatia
ongi betetzen duelako izango da; eta hori hala
ez balitz, bizi garen gizartea nekez litzatekeela
horrelakoa.
Arbela hiru alorretan banatuko dugu. Eta neskamutilei adieraziko diegu hiru esparru horietan
pasatzen dugula gure denbora zatirik handiena:
Ikastetxea
Auzoa/parkea
Familia

Landu beharreko gai nagusia
erantzukizun soziala da, arauak
zaindu eta gure elkarteko
arazoetan parte hartzea dela
jabetzea, behar soziala eta
bazterketa dagoen tokian eta
egoeretan kasurik egin gabe ez
pasatzea.

MATERIALA
Arbela
Folioak
Errotuladoreak

Ondoren, alor horietan hobeto funtzionatzeko
bakoitzak egin lezakeenari buruzko proposamen
guztiak bilduko dira.
Zerrendak egin ondoren, gelak alor bakoitzeko
bat aukeratuko du eta hura betetzen saiatuko
dela hitz eman beharko du; horretarako,
errealista eta erraz betetzeko moduko zeregina
izan beharko du.
Hiru konpromiso aukeratu ondoren, bakoitzak
beretzat horrek zer garrantzia duen marraztuko
du.

EBALUAZIOA

Bibliograﬁa
Mir, C. (Coordinador) (1998). Cooperar en la
escuela. La responsabilidad de educar para la
democracia. Graó Argit.
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación
(2004). Educación y democracia: II Encuentros
sobre educación en El Escorial. Madril.

Irakasle taldeak neurtuko du ikasleen parte
hartzea eta konpromisoa hartzeko duten
gaitasuna.
Aldian behin gogoraraziko zaie zein
konpromiso hartu ziren.
Denborak aurrera egin ahala, konpromisoak
zein mailatan betetzen diren bilduz joan
beharko da.

1
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Aurreiritzien zinta

Estereotipoak
33. Aurreiritzien zinta
NOLA EGIN
HELBURUAK
Aurreiritzien
esperientzia izatea.
Nolako murrizketak diren
eztabaidatzea.
Irizpide kritikora
bultzatzea.

MATERIALA
Errotuladoreak
Zinta itsasgarria

EBALUAZIOA
Nola sentitu da parte hartzaile
bakoitza? Nola hartu zaituzte?
Egiten ari zenaren denboraren
barruan bere portaera aldatu al
du? Bere jokaera aldatu badu, zerk
eragin dio hori?
Nolako eragina dute aurreiritziek
pertsona baten portaeran?

Gelako neska-mutilei buruan zinta bana jarriko
zaiela azaltzen zaie. Zinta horretan, aurreiritzi
bat egongo da idatzita kopetaldean. Parte
hartzaileek unetxo batez ere ezin dezakete ikusi
beren zintan zer dagoen idatzita, ez eta ozen
irakurri ere besteen kopetan idatzirik dagoena.
Zintak buruan jarrita daudenean, parte
hartzaileek egiten ari ziren hartantxe jarraituko
dute, betiere bakoitzaren zintan idatzirik
dagoena egia balitz bezala egingo diote kasu
elkarri. Kontua ez da zintan idatzita zer ote
daramazun asmatzea, ezta inori berean zer
jartzen duen esatea ere.
Zintetan jar ditzakegun etiketak:
manipulatzaile, ezgauza, sinpatiko, atsegin,
alai, berekoi, ahalegintsu, neskazale/mutilzale,
langile, alfer, bakarti, zalantzati, aldabera...
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Bai aspergarria denok hain berdintsuak izatea!!

Estereotipoak
34. Bai aspergarria denok hain berdintsuak izatea!!

14

NOLA EGIN
HELBURUAK
Ulertuta sentitzea.
Aniztasuna
estimatzea.

MATERIALA
Lucía Baquedanoren
¡Pobre Antonieta! ipuina. El Barco
de Vapor. Blanca saila. SM Argit.

Lucía Baquedanoren ¡Pobre Antonieta! ipuina
irakurri eta ondorengo jarduera hauek egin.
Baserriko oilo guztiek arrautza eder-ederrak
jartzen dituzte, Antonietak izan ezik; izan
ere, horrek frijituak jartzen ditu. Lotsaturik,
gorde egiten ditu inork ikusi ez ditzan,
bestela iseka egingo baitiote.
Etxekoandreak aurkitu dituenean, oiloa
mimatzen hasten dira eta jatetxe bat ere
irekitzen dute, berezitasun bat duena:
arrautza frijituak. Egun batean, Antonietak
arrautza arrunt bat jartzen du eta uste du
nagusiek baserritik botako dutela, baina, bai
zera!, zoratzen daude horiek, bai baitakite
arrautza frijituak jarriko dituen beste oilo
bat izango dutela.

EBALUAZIOA

Bibliograﬁa
Aranguren, L. eta Sáez-Ortega, P. (1998). De la
tolerancia a la interculturalidad: un proceso
educativo en torno a la diferencia. Alauda
Argit.– Anaya.
Aguado, T. (2005). Educación Intercultural: una
propuesta para la transformación de la escuela.
Cuadernos de Educación Intercultural. Los libros
de la Catarata. Madril.

14 http://www.profes.net/rep_documentos/Recursos_
Primaria/RPEV%20Toleran1.%20¡QUÉ_ABURRIDO_SER_
TODOS_TAN_PARECIDOS!EVT1p06.pdf

Antonietaren sentimenduez hitz egin. Sentitu
al dira inoiz hura bezala, desberdinak
izateagatik edo besteek bezalako gauzak
ez egiteagatik baztertuak izateko beldur?
Hizpidera ekarri mundua nolakoa litzatekeen
denok berdinak bagina eta gauza berdinak
egingo bagenitu.
Galdetu ea inoiz izan diren berengandik
desberdina den beste herri, hiri edo herrialde
batean eta zer gauza berri ikusi edo ikasi
zituzten.
Norbait leku berri batera iristean, nolako
beldurrak ditu? Zure ustez nola senti daiteke
gusturago? Holako egoera batean dagoen bati
zer esango zenioke? Zurea ez bezalako beste
herri batera bizitzera joan behar bazenu nola
nahi zenuke zu hartzea?...
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Munduko elezaharrak

Beste kultura batzuetara hurbiltzea
35. Munduko elezaharrak
HELBURUAK
Ulertuta sentitzea.
Aniztasuna
estimatzea.

MATERIALA
Munduko beste herrialdetako
ipuinak entzutea, haien kulturara
hurbiltzeko.
Toki bakoitzak badituela bere
istorioak, elezaharrak eta ipuinak
eta haiek ezagutzea aberasgarri
gerta daitekeela konturatzea.
Istorio horiek kultura bakoitzaren
osagai direla eta munduko beste
parajeetara hurbiltzeko elezaharra
tresna oso egokia gerta daitekeela
ulertzea.

EBALUAZIOA
Herri guztiek al dituzte
elezaharrak? Zergatik?
Zerbait ikas al dezakegu beste
herriei buruz beren elezaharrak
ezagututa?
Ba al da Euskal Herrian bertako
elezaharrik?
Zein?

15 Irusta. A, Han hemengo ipuinak: http://www.saretik.
net/ostadarra/ipuinak/cuentos.htm, Ramón Padillarenak (gaztelerara itzulia).

NOLA EGIN
Gelako ikasleei ondoren datozen hiru ipuin hauek
irakurriko zaizkie, bakoitza nondik ekarria den
azalduz, eta, laburki, bederen, landu egingo dira,
behar bezala ulertu dituztela ziurtatzeko.
A) IASA (Hegoamerikako herri indigenen elezahar
bat): 15
Cashinahua izeneko indigenak Amazonasko basoetan
bizi ziren. Beti beren inguruan gertatzen zenari
begiratu eta ikusten zutena ahoz aho kontatzeko
ohitura zuten. Halaxe iritsi da elezahar hau gure
belarrietaraino ere.
Bazen behin, duela asko, Cashinahua herrian bizi
zen Iasa zeritzan neska polit bat. Tribu guztian ez
zen bera bezain neska politik. Iasa Tupa Jainkoaren
semeaz maitemindurik zegoen. Elkar maite zuten eta
oso zoriontsu ziren biak.
Baina Anhanga deabruak ere maite zuen Iasa eta
Tupari bekaitza handia zion. Orduan, amarru gaizto
bat asmatu zuen Iasa bereganatzeko: egun batez,
Anhanga deabruak Iasaren amarekin hitz egin zuen
eta bizitza osorako janaria eta diru asko eskaini
zizkion, horrek bere alabarekin ezkontzeko baiezkoa
ematearen truke. Amak, ondo-ondo pentsatu
ondoren, baietz erantzun zion Anhangari.
Iasa, gertatutakoaren berri izan zuenean, oso triste
gelditu zen, baina amaren erabakia onartu beharra
zeukan. Iasak bazekien ordutik aurrera infernuan
bizi beharko zuela, eta ez zuela Tupa berriro ikusiko.
Horregatik, ezkondu aurretik neskak azken eskari bat
egin zion: zerura joan nahi zuela Tupa azkeneko aldiz
ikustera.
Deabruak onartu egin zuen haren eskaria, baina,
haren ibileren berri izan ahal izateko, besoa zauritu
zion; hartara, odol arrastoz marraztuko zuen
zerurako bidea. Aurrera zihoan heinean, Iasaren odol
tantek arku gorri bat egiten zuten. Tupak Iasa bidean
zetorrela ikusita, Eguzkiari, zeruari eta itsasoari
laguntza eskatu zien zerura eraman zezaten.
Eguzkiak arku hori bat marraztu zuen, itsasoak
arku urdin argi bat eta zeruak arku urdin ilun bat.
Baina Iasa zerura iritsi ezinik zebilen, gero eta
ahulago baitzegoen. Lurrera erori zen eta, hilzorian
zegoela, beste koloretako arkuekin nahasi zen haren
odola gorputzetik zazpi arku desberdin irten, eta
lehenengo ortzadarra eratu zen.

B) ÑUCU IZENEKO HARRA 16: (BOLIVIA)
Istorio hau aspaldikoa da, zerua lurretik hurbil
zegoenekoa, hain hurbil non noizean behin biek
elkarrekin talka egiten zuten.
Chimanen herri batean, emakume pobre eta
bakarti bat bizi zen. Askotan, oso goseak egoten
zen, ez baitzuen chaco-an edo beste edozein
lanetan lagunduko zionik.
Behin batean, yuka hosto artean, zerbait
distiratsua ikusi zuen. <<Zer ote da?>> pentsatu
zuen emakumeak, baina bere bizitokira joan zen.
Gauean amets egin zuen gauza distiratsu hori
mugitu egiten zela bizirik balego bezala.
Goizean, haren bila joan zen; yuka hosto batean
bildu eta Ñucu deitu zion. Pitxar batean jarri zuen
eta semea balu bezala zaindu eta elikatu zuen.
Ñucuk har zuri bat zirudien. Astebetean, pitxarra
betetzeraino hazi zen. Emakumeak beste pitxar
handiago bat egin behar izan zuen, baina, hurrengo
asterako, hura ere betetzeraino hazi zen.
Nahiz eta oso behartsua izan, emakumeak Ñucu
elikatzeko baino ez zuen lan egiten beti goseak
baitzegoen eta asko jaten baitzuen.
Hirugarren astean, Ñucuk esan zion:
-Amatxo, arrantzura noa.
Gauean, ibaira joan zen, eta, horren gainean
zeharka etzatean, haren gorputzarrak urak
geldiarazi zituen eta arrainak urertzera saltatzen
hasi ziren.
Egunsentian, emakumea iritsi eta saski batean
bildu zituen arrainak. Harrezkero, beti izan zuen
janaria. Gauero joan ohi zen semearekin ibaira
eta, han, alde batetik bestera ibiltzen zen arrainak
bildu eta saskian sartzen.
Herriko jendea marmarrean hasi zen:
-Nolatan du hainbeste arrain emakume xahar
horrek, lehen goseak amorratzen egoten bazen?
Harengana joan eta galdetu egin zioten.
Emakumeak ez zien erantzun.
Denborak aurrera egin zuen eta herriko jendea
gosea pasatzen hasi zen, ez baitzegoen denentzat
adina arrainik.
Orduan, egun batez, Ñucuk honela eskatu zion amari:
-Amatxo, zoaz eta esaiezu datozela hona arrantzura.
Emakumea joan eta honela esan zien:
-Han goian, arrantzan ari da Ñucu. Goazen,
denontzat arrainak biltzera gonbidatuko gaitu berak.
Halaxe jakin ahal izan zuten emakume xaharraren
sekretua eta arazo handirik gabe bizi izan ziren
luzaz. Baina Ñucu hazi egin zen eta ez zen ibaian
kabitzen.
Hala esan zion behin amari:
-Amatxo, orain banoa. Nahikoa lagundu zaituztet
hemen Lurrean. Zeruari eustera noa, berriro ez dadin
eror. Orduan, Ñucu Lurraren alde batetik bestera
jauzi egin, eta goratu egin zen, zeruari eutsiz.
Oso tristerik gelditu zen emakume xaharra, eta
gauero begiratzen zuen zerura semearen bila. Han

goian zegoen Ñucu. Esne Bidea zen. Emakumea
asko kontsolatu zen semea zeruan distiraz gauero
ikusi zezakeela pentsatuz.
C) PATCHOU ETA BEHIA : (BELGIKA)
Behin batean, bazen Patchou izeneko hamabost
urteko mutiko bat. Aita hila zen eta amarekin bizi
zen baserri batean, behartsu.
Udako goiz batean, mendian behiekin larrean
zebilela, beste behi bat ikusi zuen lauhazka;
nondik dator? – galdegin zuen, inguruan ez
baitzegoen inor.
Patchouk eguna ilundu arte itxaron zuen, behiak
biltzeko tronpeta jo, zenbatu eta goizean etorri
zen behia ez zegoela konturatu zen.
Gero, amari kontatu zion eta hark ez kezkatzeko
esan zion, biharamunean berriz azalduko zela.
Biharamun goizean, behia itzuli egin zen eta
Patchouk soka lodi batez lotu zuen. Ilunabarrean,
behiak, indartsua zenez, soka eten eta abiadan
alde egin zuen.
Patchouk, etxera itzuli zenean, berriz kontatu zion
amari eta hark kate bat eman zion berriz itzuliko
zela esanaz.
Biharamunean, itzuli egin zen behia eta Patchouk
kateaz lotu zuen. Ilunabarrean behiak katea hautsi
eta Patchouk haitzulo batera iritsi ziren bitartean
jarraitu zion. Han, maitagarri bat aurkitu zuen eta
hark esan zion biharamunean poltsa handi batekin
itzultzeko.
Egunsentian, Patchou poltsarekin itzuli eta
maitagarriari eman zion. Maitagarriak gauean
itzultzeko eskatu zion poltsa beterik eman behar
ziola-eta behia oso ongi zaintzeagatik.
Gauean joan zen Patchou haitzulora eta
maitagarriak poltsa beterik eman zion, etxera
iritsi arte ezin zuela ireki esanaz. Etxerako bidea,
ordea, oso luzea zen eta ez zuen pazientziarik
izan, eta, basoan, ireki egin zuen poltsa.
Irekitzearekin batera, barruan zen urrezko hautsa
basoan zehar barreiatu zen. Amak errieta egin
zion maitagarriaren eskaria ez betetzeagatik,
hartara orain ez behi eta ez urrezko hauts gelditu
baitziren, nahiz eta gutxienez poltsaren barruan
gelditu ziren urrezko txanpon batzuk izan.

16 Chimanen elezaharra (Bolivia). Barakaldoko Santa
Teresa Bagaza Beurko LHIko 1. eta 2. mailako haurrek
landua, http://www.saretik.net/ostadarra/ipuinak/
cuentos.htm
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Ebakinak

Beste kultura batzuetara hurbiltzea
36. Ebakinak
HELBURUAK
Munduko leku
desberdinetako janzkerak ikertu
eta ezagutzea.
Beren buruari galdetzea ea era
horretan zergatik janzten diren eta
hala herrialdeko klima, ohiturak eta
abar ezagutzea.
Munduan den aniztasuna eta
hori zein aberasgarri den
ikustaraztea.

MATERIALA
Kartoi gogorra
Kartoi mehea
Margoak edo errotuladoreak

EBALUAZIOA
Zer ikasi dugu aukeratutako
herrialde eta eskualde horiei
buruz?
Komenigarria litzateke mundu
zabaleko kultura eta tradizio
ezberdinez gogoeta egitea.

Bibliograﬁa
Irusta, A. (1999). Han hemengo ipuinak,
Ibaizabal-Edelvives.
Miró, A. (2003), Los cuatro viajeros en el
Aquarium, Beascoa Argit.

NOLA EGIN
Gela launa pertsonako taldetan zatitzen da eta
talde bakoitzari kartoi gogor bana banatzen
zaio. Kartoi horretan, panpina bat marraztu
beharko dute.
Ondoren, munduan dauden hainbat janzkera
bilatu beharko dituzte, hainbat herrialdetako
jantzi tipikoak, alegia (adibidez, bidaietako
liburuxketan, liburuetan... aurki ditzakete).
Gero, jantzi horietako batzuk aukeratuko
dituzte, kartoi mehea batean marrazkia egin,
margotu eta segidan moztu. Hortik aurrera,
panpina herrialde desberdinetako jantziez
jantziz joan beharko dute eta arropa horietako
bakoitza zein lekutakoa den azaldu beharko
diete gainerako taldeei.
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Arbasoak

Belaunaldien arteko komunikazioa
37. Arbasoak
HELBURUAK
Belaunaldien arteko
historiak errepikatu egiten
direla ulertzea, eta aitonak eta
amonak ere haurrak izanak direla,
eta aitonak eta amonak ere aldi
berean beren aitonak eta amonak
izan zituztela.
Aitona-amonekin komunikazioa
eta, oro har, harremanak,
hobetu eta zaintzea.

MATERIALA
Kartoi mehea
Errotuladoreak

NOLA EGIN
Gelako ikasle guztiei marrazteko materiala eman
eta familiako norbaitengan pentsa dezatela
eskatzen zaie (aitona-amona edo norberarentzat
garrantzizko edo berezia den beste pertsona
adineko bat). Pertsona hori berekin marraztu
beharko dute eta adierazi pertsona horrekin
egotea zergatik zaien gustagarri.
Etxean, ikasleak marrazki hori aitonari edo
amonari erakutsiko dio, eta aitona edo amona
(edo beretzat garrantzizko edo berezia izan
den beste pertsona adinekoa) nolakoa zen
kontatzeko eskatuko dio, bai eta aitonak edo
amonak marrazki bat egin dezala ere, bere
aitona edo amonarekin, eta konta diezaiola
pertsona horri buruz dituen bi oroitzapen on.
Gero, denek beren marrazkiak erakutsiko dituzte
gelan eta beren nagusiek kontatutakoaren berri
eman digute.
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Litxarkeriak eta argazkiak

Belaunaldien arteko komunikazioa
38. Litxarkeriak eta argazkiak
NOLA EGIN
HELBURUAK
Aitarekin eta amarekin
edo aitekin eta amekin
komunikazioa hobetzea.
Gurasoak haurrak
ziren garaiko historia
ezagutzera
hurbiltzea.

EBALUAZIOA
Zertan aldatu dira gauzak?
Zertan jarraitzen dute berdin?

Bibliograﬁa
García Minguez, J. (2005). Programas de
educación intergeneracional: Acciones
estratégicas. Dykinson.
Bedmar, M. eta MONTERO, I. (Koord.) (2003).
Ecuación intergeneracional: un nuevo ámbito
educativo. Dykinson.

Gurasoei beren txikitako argazkiak erakusteko
eskatzeko esango zaie haurrei, gutxi gorabehera
beren adin berekoak; eta konta diezaietela
nolakoa izan zen beren haurtzaroa, nolako
litxarkeriak jaten zituzten, nolakoak ziren horiek
erosten zituzten dendak...
Horren ondoren, gelako gainerako kidei
argazkiak erakutsi eta historiak kontatuko
dizkiete.
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Zaletasunak

Giza taldeak
39. Zaletasunak
HELBURUAK
Pertsona bakoitzak besteengandik
bereizten duten ezaugarriak,
zaletasunak, gaitasunak eta abar dituela
ulertzea.
Pertsona bakoitzak bere banakotasunagatik
modu batez nahiz bestez jaio den lekua
gorabehera bere-berea duen kultura bat
baduela konturatzea, eta kulturak zerikusi
handiagoa duela gure izaerarekin edo egoera
pertsonalarekin, gure jatorriarekin baino.
Begiratzea gure zaletasunak eta ideiak
gutxien partekatzen dituzten pertsonak
izanda ere balitekeela gugandik
gertuen ditugunak izatea.

MATERIALA
Papera eta kartoi mehea
Margoak
Aldizkariak

EBALUAZIOA
Ikasleentzat oso interesgarria
litzateke aniztasun hori zein
positiboa eta aberasgarria gerta
litekeen ohartzea, eta zenbat
ikas dezakegun oso zaletasun
bestelakoak dituzten pertsona
horiengandik.
Batzuetan, adiskiderik handienak
dira gurekin zaletasun edo ideiak
gutxien partekatzen dituzten
pertsonak, eta, halere, haiek dira
egoteko edo hitz egiteko nahigo
ditugun pertsonak.

NOLA EGIN
Ikasleei gustuko dituzten zaletasunetan
edo jardueretan pentsatzeko eskatuko zaie
(hala nola, saskibaloian, futbolean ibiltzea,
txakurrarekin irtetea, irakurtzea, marrazkiak
edo ﬁlmak ikustea, antzerkia, musika, eta
abar). Bakoitzak, bere txandan, gogokoen
dituen jarduerak esango ditu, eta, ondoren,
denen artean eta irakasleen laguntzarekin,
multzoka (kirolak, animaliak, musika eta abar)
jarriko dituzte.
Hori egin ostean, taldeka bilduko dira
ikasleak zaletasun horien arabera (talde bat
baino gehiago gustukoak badituzte, gehien
gustatzen zaiena aukeratzen saiatuko dira).
Talde bakoitzean, kideek alor horretako zer
gauza eta zergatik gustatzen zaizkien esango
dute. Ondoren, marrazki batean, taldeko
kide bakoitzari oro har gustatzen zaiona
laburbiltzen saiatuko dira.
Amaitzen dutenean, taldeka azalduko dute
marrazkia eta gainerako gelakideei adieraziko
diete haietako bakoitzari zer gustatzen zaion
egitea. Azkenean, denen artean marrazki
handi bat edo collage bat egiteko eskatuko
zaie, talde guztien zaletasunak islaturik
gelditzeko moduan, (agian, talde bakoitzeko
marrazkiak moztu eta kartoi mehe handi
batean itsastea aski izan liteke).
Garrantzizkoa da pertsona bakoitza
desberdina dela azpimarratzea, oso zaletasun
edo gustu desberdinak izan ditzakegula, leku
berean edo baita etxe berean haziak izanik
ere, eta banakotasun horien guztien artean
osotasun bat eratzen dela.
Behar adina denbora izanez gero, interesgarria
liteke ikasleak taldez aldatzeko animatzea,
gainerakoen zaletasun eta gustuetatik
ikasteko, haien gainean ikasi eta inguruko
pertsonei interesgarri zaizkien kontuez
arduratzeko.
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Desberdintasunak komunitatearen barruan

Giza taldeak
40. Desberdintasunak komunitatearen barruan
HELBURUAK
Herri edo komunitate jakin
baten barruan bertan ere kultur
desberdintasunak badirela konturatzea
eta pertsonen edo haien errealitateen
arteko desberdintasunak ez direla, nahitaez,
jatorrigatik gertatzen.
Gizarte berean klase edo kultura
desberdintasunengatik sufri daitezkeen
diskriminazioei buruz gogoeta egitea.
Konturatzea aberastasunak desager
daitezkeela eta edonor geldi
daitekeela egoera txarrean.

NOLA EGIN
Ikasleei honako istorio hau kontatuko zaie
eta “Ebaluazioa” sailean azaltzen diren
galderak eztabaidatuko dira.
JOANES ETA NAIARA 17
Duela denbora asko, Nafarroa eta Aragoi
arteko mugan bazen gaztelu dotore bat,
eta hantxe bizi ziren Peru Zarrakaztelu eta
alaba Naiara.
Naiara Zarrakaztelu gazte polita zen,
diruduna eta atsegina. Oso jantzi dotoreak
jantzi eta urrezko bitxiak erabiltzen zituen.
Naiara Zarrakaztelu Gardeko Joanes
artzainaz maitemindurik zegoen, baina aitak
ez zion artzain harekin ezkontzeko baimenik
ematen, aitak printze galant bat nahiago
baitzuen alabarentzat.
Udaberritan iristen zen Joanes Gardetik
ardiak hartuta, eta, beti, Naiararen
gaztelura izan ohi zen haren lehenengo
bisita, maitea agurtzera. Urte horretan,
bizkarrean lotuta pago handi bat zuela
etorri zen.
Joanesek ardiak larratzen ematen zuen

eguna, gau luzeak, berriz, pago enborrean
eskailera bat egiten. Udaberria joan
zenean, Naiararen gaztelura joan eta haren
leihopean eskailera jarrita, honela esan zion
maiteari:
- Naiara! Jaitsi zaitez eskaileratik eta
goazen elkarrekin Gardera.
Naiara eskaileran behera jaitsi eta Gardera
abiatu ziren biak ardiekin.
Peruk gertatuaren berri izan zuenean,
biziki haserretu zen eta Naiara eta Joanes
gaztelura eraman nahi izan zituen, baina
Aragoiko Fernandoren aurka gerra galdu
egin zuen. Fernandok Nafarroa osoa hartu
zuen eta Peruren gaztelua eraisteko agindua
eman zuen.
Orduan, Peru gizagaixoa gosaltzeko ere
katilu bat bera gabe gelditu zen. Gizon
behartsu bilakatu zen.
Joanesek eta Naiarak gertatuaren berri izan
zutenean, Peruren bila abiatu ziren.
Azkenean, Peru Zarrakazteluk Joanesekin
joan behar izan zuen artzain mendira.

EBALUAZIOA
Zertan ziren desberdinak Naiararen eta
Joanesen bizimoduak?
Zuzena al deritzozue aitak ezkontzen ez
uztea?
Aita batek erabaki al dezake norekin
ezkonduko den alaba?

17 Joanes eta Naiara ipuinaren berregokitzea. Euskal
Herriko jatorrizko ipuina, Alonsotegi Lehen LHIko 2.
mailako ikasleek egokitu eta kontatutakoa:
http://www.saretik.net/ostadarra/ipuinak/cuentos.htm

WEBGUNE Interesgarriak
Kultura arteko gela: http://www.aulaintercultural.org
CNICE: Gelan aniztasunari arreta eskaintzera bideratutako Hezkuntza, Kultura eta Kirol
Ministerioaren interneteko gunea: http://www.pntic.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/
Baterako hezkuntza, berdintasunean hezteko gunea: http://web.educastur.princast.es/
proyectos/coeduca/?m=200607
Giza eskubideak Interneten: http://www.pangea.org/ddhh/
Talde dinamika: http://www.gerza.com/
DOCE: Hezkuntza Dokumentuak: http://www.eurosur.org/DOCE/
Edualter: http://www.edualter.org
Educared: http://www.educared.net/
Education index: http://www.educationindex.com
Fongdcam: http://www.fongdcam.org
Fundación cultura de paz: http://www.fund-culturadepaz.org/
Fundación secretariado general gitano: http://www.fsgg.org/educacion/
Interculturanet: http://www.interculturanet.org/
Hezkuntzarako eta bakerako jokoak: http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/
Kultura arteko Ikerketen Laborategia: http://www.ugr.es/~ldei/
Madrid Redes Solidari@s: http://cip.fuhem.es/EDUCA/mrs
Profes: http://www.primaria.profes.net/
Alfa-Epi proiektua: http://www.rlint.deusto.es/ALFA_EPI/alfa.asp
Atlántida proiektua: http://www.proyecto-atlantida.org
Irakasleentzako hezkuntza baliabideak: http://www.educasites.net/recursos_educativos.htm
Saretik: http://www.saretik.net/ostadarra/ipuinak/cuentos.htm
Berdinak gara, desberdinak gara: http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/unidad-1.htm
UNESCO: http://www.unesco.org/unesdi/

