
 

GGORPUTZA, 

BERDINTASUNEZ 

HAZI 
  

11  
UNITATE 

DIDAKTIKO

 

  

IZENA:  FAMILIAREN KOADERNOA 1 

 

  

11  Zure familiaren laguntzarekin osatu esaldi hauek beheko hitzak 

erabiliz. 
  

                                                semaforo berdea da. Neska eta mutilentzat 

bide librea da. Errespetua eta biolentzi-eza da. 

Berdintasun-eza semaforo                                     da. Mutil eta neskeentzat 

bide itxiak dira. Tratu txarrak eta biolentzia da. 

Semaforo horiek denon artean erabaki eta pizten 

ditugu, askotan konturatu gabe. NAHIKO! 

programak berdintasunaren semaforo                                      

piztu nahi du: berdintasuna hazteko, sentitzeko, 

egiteko, ikasteko, erabakitzeko eta elkarrekin ondo 

bizitzeko. 

Semaforo berdea piztu nahi al duzue?                                      

gurekin! Ondo pasa! 

  

gorria berdintasuna ekin berdea 
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22  Zenbakitu marrazkiak Luze eta Txikiren ipuinaren ordenaren 

arabera. 
  

   

  

 

 

  
 

   

  

33  Irudiak jarraituz, kontatu etxekoei Luze eta Txikiren ipuina. 

  

1   
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44  
Inguratu, zure familiaren laguntzarekin, ipuinaren 
arabera Luzeri dagozkion hitzak kolore batekin 
eta Txikiri dagozkionak beste batekin. 

  

indarra     alaitasuna    altuera     kemena    lidergoa 

      arintasuna    trebetasuna    sormena    ardura 

adimena      oreka      baikortasuna      malgutasuna 

 

 Hitz berberak dira Luze eta Txikirentzat? 

 Zergatik? 

Neska eta mutila direlako? 

Bakoitza den bezalakoa delako? 

Bakoitzak horrela ikasi duelako? 

 
  

55  Erakutsi etxekoei Luze eta Txikiren kanta. 

 
 

Mehea ta luzea                       

da neska gaztea, 

 

txikia eta arina                   

mutila ordea, 

 

zein ona bi ikuspuntu            

beti izatea, 

 

biok baldin bagara          

berdin ta kideak. (bis) 
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66  Inguratu, zure familiaren laguntzarekin, handitzen zarenean aldatuko 

zaizkizun gorputz atalak. 

  

 
 

 Inguratu, zure familiaren laguntzarekin, handitzen zarenean, nahi 

baduzu,ikasi eta egin ahal izango dituzun gauzak. 

 

 
 

 Ezingo dituzu batzuk ikasi eta egin? Zergatik? Gustatzen ez zaizkizulako? 

Zergatik ez zaizkizu gustatzen? Neska zarelako? Mutila zarelako? 

 

 

 

 

 

 

Gogoratu 

 Neskek eta mutilek oso alde gutxi dute euren sexuaren arabera. 

 Gorputzaren ia atal eta funtzio guztiak berdin-berdinak dira. 

 Gauza berbera egin dezakete berdin erakutsi eta 

saiatuz gero. 

 Berdintasunez haztea neska eta mutil bakoitzaren 

ezaugarriak lantzea da, sexuaren araberako semaforo 

gorririk gabe. 
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