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11  AUTONOMIA PERTSONALA: NIK JARDUTEN DUT; ZUK, NESKA, 

JARDUTEN DUZU; ZUK, MUTILA, JARDUTEN DUZU... ALA EZ? 
  

Gure ikasleak bizitzen ari diren hazkundea era berezi batean islatzen da gauzak era 
autonomoan egiteko grinan, gauza berriak eurek bakarrik egiteko gogoan eta horretarako 
“handiak” direlaren aldarrikapenean. Lehendabiziko unitate didaktikoaren gidan jaso genituen 
adin honetako hainbat ezaugarri eta aurkikuntza berri. Beraien artean norbere autonomiarekin 
zer ikusirik duten hauek aipatu ditzakegu: etxeko girotik ateratzea, gauzak ulertzeko, ikusteko, 
probatzeko, egiteko, ezagutzeko... jakinmina eta bereziki jolasteko grina. Oso gogoko dituzte 
galdera erantzun jolasak, antzekotasunak edo ezberdintasunak bilatu, gauzak elkarrekin lotu 
edo sailkatu, ipuinak eta mahai jolasak, hitz-joko eta ahokorapiloak eta abar. 
 
Gakoa berriz, ikasle neskek eta ikasle mutilek 
autonomia pertsonala garatzeko aukera eta baldintza 
berberak dituzten jakitean datza. Hots, nesken “bakarrik 
egin dezaket” edo “badakit egiten” edo “nik egingo dut” 
hori mutilen “bakarrik egin dezaket” horren pareko den 
ala ezberdinak diren eta, horrela balitz, zergatik diren 
ezberdinak. Hau da, nesken “jarduten dut” horrek 
mutilenaren eduki eta garapen berberak dituen, esparru 
beretan ematen den eta gizartean baimen eta onarpen 
berberak dituen. 
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Eskolako eskarmentuak ez dela horrela esaten digu. Gehienetan, gizarteak, familiak eta eskolak 
berak “normaltzat eta naturaltzat” jotzen dute mutilek neskek baino garatuagoa edukitzea 
mugimendurako eta inguru fisikoaren jabetzarako autonomia. Eta alderantziz, “normaltzat 
eta naturaltzat” jotzen dute neskek mutilek baino garatuagoa izatea harremanetarako eta 
komunikazioarako autonomia, eta baita ere euren burua eta beste batzuena zaintzeko 
autonomia.  
 
Beraz, neska-mutilek bizitzaren arlo ezberdinetarako jardun autonomo maila ezberdinak 
garatzea naturaltzat jotzen dugu. Are gehiago, normaltzat jotzen dugu autonomia maila 
ezberdin horiek sexuaren arabera garatzea, eta ez norberaren ezaugarri propioen arabera. Baina 
neskek eta mutilek bere autonomia eta erantzukizunean duten garapen maila ezberdina ez da 
jaiotzez eta halabeharrez biologikoki ematen den zerbait. Gizartean beraiei buruz dauden 
itxaropen eta motibazioaren arabera batzuk eta besteek egiten dituzten ikasketen ondorio dira. 
Hau da, bere sexuaren arabera gure ikasleei piztu edota itzaltzen diegun semaforo gorri eta 
berdeen ondorio dira. 
 
Orokorrean, mutilei bere autoestimuarekin, presentzia fisikoarekin, mugimenduarekin eta 
espazioaren esplorazioarekin lotutako esperientziak, ikasketak eta jardun autonomoak 
ahalbideratzeko semaforo berde gehiago pizten dizkiegu. Neskei berriz, bere buruaren 
zaintzarekin, komunikazioarekin, ardurarekin, gizarte ekintzekin, moldatzearekin, zaintzarekin 
eta malgutasunarekin lotutako esperientziak, ikasketak eta jardun autonomoak ahalbideratzeko 
semaforo berde gehiago pizten dizkiegu. 
 

“Mutilak ez dira gelditzen” eta “Neskak lasaiagoak eta ordenatuagoak 

dira”: 
Bi esaldi hauek neska eta mutilak jardun autonomoaren ikuspegitik hezitzen dituzten 
gizartearen genero aginteak laburbiltzen dituzte. Hau da: neskengandik espero den jarduna eta 
mutilengandik espero dena. Hau da, batzuengan eta besteengan bultzatu eta lantzen den 
autonomia era eta maila ezberdinak. Ondorioz, neskek eta mutilek joera, jardun autonomo eta 
erantzukizun ezberdinak ikasten dituzte euren arlo hauekiko: euren burua, objektuak, 
jardunak, etxea, laguntasuna, harremanak, bizitza partekatua, inguruko pertsonak... 
 
Orokorrean, neskek jardun autonomo arduratsu hauek ikasten dituzte, neska gehienen joera 
bilakatuz: 
- Euren burua, itxura, higienea... 
- Euren gauzak, jostailuak, arropa, motxila, 
ikasmahaia... 
- Euren jolasak, ekintzak, ikasketak... 
- Euren ohea, armairua, logela, etxea... 
- Euren komunikazioak, trukaketak, harreman 
pertsonalak... 
- Euren elkarreraginak, eraginen ondorioak... 
- Partekatutako lanak, taldeko lanak... 
- Inguruko pertsonak, euren taldekoak... 
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Nabaria da mutilek ere berdin-berdin ikas dezaketela jardun autonomo hauek eta beraien 
erantzukizunak. Baina, gizarteak beraiengan halakorik espero eta bultzatzen ez duenez, mutilek 
era horretako jardunak, erantzukizunak eta autonomia ez dagokiela uste dute. Ondorioz, ez 
dituzte autonomia pertsonalerako eta pertsonaren osotasunerako hain beharrezko diren 
errekurtso hauek garatzen. 
 
Orokorrean, mutilek jardun autonomo arduratsu hauek ikasten dituzte, mutil gehienen joera 
bilakatuz: 
- Euren presentzia, tankera eta mugitzeko gaitasuna baieztatzeko ahalmen fisikoen garapena... 
- Euren ingurune fisikoaren, jarduteko esparruaren, presentzia zabaltzeko espazioaren... 

kontrola. 
- Aurrekoak bermatzeko behar diren tresnak, 

jostailuak... 
- Jolasen, jardunen, ekintzen... bidez lortu daitezkeen 

trebetasunak eta gaitasunak. 
- Euren mundua, mugitzeko, esploratzeko, ihes 

egiteko... aukerak. 
- Euren gustuak, nahiak, proiektuak, ideiak... 
- Euren lorpenak, arrakastak, erronkak, porrotak... 
- Euren independentzia, originaltasuna, 

berezitasuna... 
- Euren aurkariak, aldekoak, goikoak, azpikoak... 

 
 
Nabaria da neskek ere berdin-berdin ikas dezaketela jardun autonomo hauek eta beraien 
erantzukizunak. Baina, gizarteak beraiengan halakorik espero eta bultzatzen ez duenez, neskek 
era horretako jardunak, erantzukizunak eta autonomia ez dagokiela uste dute. Ondorioz, ez 
dituzte autonomia pertsonalerako eta pertsonaren osotasunerako hain beharrezko diren 
errekurtso hauek garatzen. 
 
Hots, mutilak neskak bezain autonomoak izan daitezke eta esparru berberetan. Eta 
alderantziz, neskak mutilak bezain autonomoak izan daitezke. Batzuk eta besteak 
autonomoak izan daitezke eta izan behar dute. Guztientzat ona da pertsona autonomoak izatea. 
Zenbat eta autonomia handiagoa orduan eta jarduteko aukera eta errekurtso gehiago, orduan 
eta berdintasunean, justizian eta tratu onean oinarritutako harremanak eraikitzeko aukera 
gehiago. Hori lortu dezaten, gure ikasleek ez dute ikasi behar pertsona autonomoa izateko bi 
modu ezberdin, bata  
“maskulinoa” eta bestea “femeninoa”, ezta ere jarduteko bi era ezberdin, bata neskentzat eta 
bestea mutilentzat. 
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22  HELBURUA: GUK, NESKEK ETA MUTILEK, JARDUTEN DUGU; HAIEK, 

NESKEK ETA MUTILEK, JARDUTEN DUTE 
  

Unitate didaktiko honen helburua hau da: neskek eta mutilek bizitzaren esparru guztietan era 
autonomo eta arduratsuan jarduteko aukera berberak eduki dezatela. Jardun horretan gizartetik 
motibazio bera, ikasketak berak eta balio bera jaso ditzatela. Horretarako, unitateak hau lortu 
nahi du: ikasleek euren bizitzaren arlo guztietan, nahiz neska nahiz mutila izan, era 
autonomoan jardutea zer den ikasi dezatela, bai neskek zein mutilek. 
 
Ikasle neska eta ikasle mutil bakoitzaren jardun autonomo eta arduratsuen ezagutza eta 
errespetu handiagoa lortu nahi ditugu. Horrek ahalbideratuko die neska eta mutilei euren 
autonomia pertsonala hobeto garatzea eta beste pertsonak ere hobeto ulertzea. 
 

Semaforo berdeak neska eta mutilentzat: 
Unitate didaktiko honek zera lortu nahi du: ikasle neska-mutilek gizartean sexu bakoitzaren 
jardun autonomoari jartzen zaizkion semaforo gorriak aurkitu, aztertu eta itzali ditzatela. Hau 
da, aurkitu ditzatela mutilak izateagatik, gure gizartean egin “ezin” dituzten gauzak (bere 
burua zaindu, higienea, komunikazioa...) eta neskak izateagatik egin “ezin” dituzten gauzak 
(presentzia, espazioaren kontrola, esplorazioa...). Semaforo gorri hauek aurkitu, itzali eta horien 
ordez semaforo berdeak piztu ditzatela. 
 
Semaforo gorriak, gehienetan, eguneroko gauza txikiak dira (ahopekoak, ohartxoak, keinuak, 
aurreiritziak...), sarritan ohartu gabe automatikoki genero estereotipoak errepikatzen 
dituztenak. Semaforo horiek ikusteko nahita egin behar den azterketa behar da, horretarako 
formazioa eta ikusteko eta aldatzeko borondatea. Bestalde, hirugarren unitate honek beste 
helburu hau ere badu: ikasleak, euren jardunek beraien bizitzan eta ingurukoengan duten 

eraginaz jabetzen hasi daitezela, bereziki euren familia eta adiskideengan. Hau da, autonomia 
eta erantzukizuna txanpon bereko bi alde bereizezinak direla ikustaraztea. 
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Unitatearen helburu zehatzak: 
 
- Gure ikasle neskek eta mutilek euren bizitzetan gero eta era autonomo eta arduratsuan 

jarduteko dituzten esperientziak ezagutu. 
- Dituzten jardunak eta autonomia mailari buruzko nesken eta mutilen arteko ezberdintasunak 

dauden ala ez aztertu. 
- Neskentzat desegokiak iruditzen zaizkien jardunak eta mutilentzat desegokiak iruditzen 

zaizkienak identifikatu. Semaforo gorri hauek aztertu eta aldatu. 
- Soilik neskentzat egokitzat dituzten jardunak identifikatu, eta soilik mutilentzat egokitzak 

dituztenak ere bai. Semaforo gorri hauek aztertu eta guztientzat berde bilakatu. 
- Nahiz neska nahiz mutilentzat jardun autonomorako barneratuta dituzten semaforo berdeak 

identifikatu. Edozein pertsonarentzat eta bere bizitzako arlo guztietarako unibertsalizatu. 
- Autonomiatik eta erantzukizunetik “Nik jarduten dut” propioa eraiki, norberaren 

ezaugarrietik abiatuz eta ez neska edo mutila izatetik. 
- Neskek zein mutilek maila bereko jardun autonomoa eduki dezatela esperimentatu, 

ezberdintasunak indibidualak eta egindako ikasketen araberakoak direla azpimarratuz eta ez 
sexuaren araberakoak. 

- Jardun autonomorako ikuspegi propioa izaten ikasi, mendean ez egoteko eta karga bat ez 
izateko. 

- Berdintasunez jardun era autonomoan. Hau da, neska eta mutil bakoitzaren jardunak 
errespetatu eta baloratu bere sexua kontuan izan gabe. 
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33  UNITATEKO MATERIALAK ETA EKINTZAK 

  

Unitate didaktiko honetako materialak hauek dira: 
1. “Indar eta Atsegin” ipuina. 
2. “Kamara eta... ekin!” mahai jolasa. 
3. Ikaslearen koadernoa. 
4. Familiaren koadernoa. 
 
Lehendabiziko bi materialak, ipuina eta jolasa, koaderno 
biak baino lehenago erabili behar dira. Material hauek 
ikasleek, jolastuz, egoera ezberdinak esperimentatu, 
sentitu eta bizitzeko dira, galderak, hausnarketak, 
elkarrizketak, eztabaidak... piztu ditzaketen egoerak hain 
zuzen. Beraien eginbeharra da argipean eta mahai gainean 
jartzea eguneroko bizipen eta errealite ohartugabeak, 
berdintasunaren eta giza eskubideen begiradapean 
esplizitatu eta aztertzeko. 
 
Koadernoak, berriz, bizipen, eztabaida eta hausnarketak laburtzeko eta barneratzeko tresnak 
dira, eskolan egindako lana sendotu, finkatu eta familia giroan zabaltzeko. Ikaslearen 
koadernoa ikasgelan landu eta egiteko da. Irakasleak talde handi edo txikietan aurkeztu, 
azaldu eta landu beharko du lehenengo, gero ikasle bakoitzak berea bete dezan. 
 
Familiaren koadernoa unitatea bukatzen ari denean bidali behar da etxera, hiruhileko bukaera 
aldera. Irakasleak aurkeztu eta, etxekoen laguntzarekin zer egin beharko duten azaldu beharko 
die ikasleei koadernoa bidali aurretik. Koadernoak ez du izan nahi ondo egina berriro ekarri 
behar den ohizko etxekolana. Eskolan egin den lana familian ezagutu, hitz egin, hausnartu eta 
sendotzeko gonbidapena da. 
 

  

44  “INDAR ETA ATSEGIN” IPUINA 

  

Unitate didaktikoaren CD-Romean dago. Erabilera metodologiko ezberdinak egiteko 
ondorengo formatu eta artxiboetan aurkezten da: 
1. Audioa. Ipuina osorik: 13:22 minutu. 
2 Audioa. Ipuinaren 1. zatia: 08:00 minutu. 
3. Audioa. Ipuinaren 2. zatia: 05:52 minutu. 
4. Abestia-1. Audioa. Iraupena: 00:23 minutu. 
5. Abestia-2. Audioa. Iraupena: 00:32 minutu. 
6. Ipuina osorik. Power Point aurkezpena (PPT): irudiak, marrazkiak, audioarekin lotuta 

testurik gabe. Paso automatikoa. Iraupena: 13:22 minutu. 
7. Ipuinaren 1. zatia. Power Point aurkezpena (PPT): 

irudiak, marrazkiak, audioarekin lotuta testurik 
gabe. Paso automatikoa: 08:00 minutu. 
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8. Ipuinaren 2. zatia. Power Point aurkezpena (PPT): irudiak, marrazkiak, audioarekin lotuta 

testurik gabe. Paso automatikoa: 05:52 minutu. 
9. Ipuinaren irudiak. PPT aurkezpena irudiekin bakarrik, audio eta testurik gabe. Eskuz pasa 

behar da. 
10. Irudiak testu laburrarekin. PPT aurkezpena irudi eta testu laburtuarekin, audiorik gabe. 

Eskuz pasa behar da. 
11. Irudiak, testurik gabe. Inprimatzeko PDFa. 
12. Irudiak testu laburrarekin. Inprimatzeko PDFa. 
13. Irudiak testu osoarekin. Inprimatzeko PDFa.  
 
 
Ipuinak Indar izeneko neska eta Atsegin izeneko 
mutil baten abentura kontatzen du. Protagonista 
biak programako sei unitate didaktikoetan zehar 
gurekin dagoen gure ikasleen adineko ikaskide 
taldearen partaide dira. 
 
Ipuin honek adin honetako neska-mutilen gustu narratiboak jaso nahi ditu: akzioa, misterioa, 
errepikapenak, hitz jokoak, umorea, errimak, kantak... Horregatik, funtzio nagusia betetzen 

duen abesti bat dago, pertsonaiak, ipuina eta unitatearen gaia laburtzen duen kanta. 
 

Helburuak: 
Ipuina Berdinland izeneko herrialdean gertatzen da, gizon eta emakumeen berdintasunaren 
ikuspegitik eredu positiboak (semaforo berdeak) eskeiniko dizkigun herrialdea. Maiz, gure 
inguruko ohizko egoera estereotipatuen alternatiba izango diren egoerak eta ereduak izango 
dira. Ipuin honetan, adibidez, orokorrean “nesken” jarduntzat jotzen diren jardunak egiten 
dituzten mutilak daude eta, alderantziz, “mutilen” jarduntzat jotzen diren jardunak egiten 
dituzten neskak ere bai. 
 

Ipuinak jardun oso ezberdinak egiten dituzten 
neska eta mutil baten istorioa kontatzen du. Biek 
elkar lagunduko dute euren autonomia pertsonala 
garatzen, euren proiektuak aurrera eramaten eta 
beste neska mutilekin harreman hobeagoak 

edukitzen. 
 

Indar presentzia handiko neska da, fisikoki oso 
aktiboa eta bere burua “handitzat” jotzen du, gauza 
asko bera bakarrik egiteko gai. Gehien errepikatzen 
duen esaldiak ondo azaltzen du bere izaera: 
“Zergatik ez? Handiak gara jadanik”. Atsegin berriz 
mutil komunikatzaile eta argumentatzaile ona da eta 
esaldi hau errepikatzen du: “Konbentzituko ditugu! 
Guztion artean egin dezakegu!” 
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Pertsonai biek proiektu propio baten lidergoa partekatzen dute, beste ikaskide batzuen 
laguntzarekin era autonomoan burutu izan ahalko duten proiektua: 
- Proiektua definitzen dute. 
- Azaldu eta defendatzen dute. 
- Laguntza bilatzen dute. 
- Banaka eta taldeka inplikatzen dira. 
- Bakoitzak bere aukera eta irizpideen arabera hartzen 
du parte. 
- Guztien ekarpena positiboa eta gehigarria da. 
 
Pertsonaiek zailtasunak eta aurreiritziak gaindituz 
autonomiaz jarduten ikasten dute. Bakoitzak nahi 
duen, dakien eta ahal duenetik jarduten dute, ez 
neskentzat eta mutilentzat ezarritako generoko jardun 
ereduetatik. Bakoitzak bere ekarpena egiten du eta 
besteenak onartu eta errespetatzen ditu. 
 
 

Ariketak: 
Ordena hau jarraituz landu daiteke ipuina: 
1. Audioa entzun eta ahozko ulermena landu. Motibazioa eta laburpena kantarekin landu. 
2. Ipuin osoarekin, irudiak eta audioa dituen aurkezpenarekin, ulermena eta mintzamena 

landu. 
3. Soilik irudiak dituen aurkezpena eta PDFarekin denboralizazioak eta ahozko kontaketa 

landu. 
4. Irakurmena eta idazmena landu testuak eta irudiak dituzten aurkezpen eta PDF-ekin, neska-

mutilen mailaren arabera testu osoa edo laburtua erabiliz. 
 
Ariketa guzti horiek berdintasunaren ikuspegitik sakondu beharko lirateke, ondorengo 
galderen laguntzaz: 
- Zer egiten zaie arraro, zer gustatu zaie gehien edo gutxien, zer iruditu zaie euren errealitatetik 

oso urruti, zer da sinesgarria, zer da sinesgaitza, zergatik, eta abar. 
- Horrela jarduten duten neskak al daude? 

Zergatik? Eta horrela jarduten duten 
mutilak? Zergatik? Aldatu daiteke neska 
baten edo mutil baten jarduteko era? Nola? 

- Zergatik egiten eta esaten du hori pertsonai 
batek? Mutila delako? Neska delako? Neska 
guztiek berdin jarduten dute? Ez daude 
ezberdin jarduten duten neskak? Mutil 
guztiek berdin jarduten dute eta ekintza 
berberak egiten dituzte? Ez daude ezberdin 
jarduten duten mutilak? Zergatik? 

- Zein pertsonai jarduten dira era 
autonomoan? Zein unetan? Zein da emaitza? 
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1. Ipuinaren audioa entzun eta...: 
- Ipuinari, pertsonaiei, istorioari, erreakzioei, elkarrizketei, jardunei... buruz galderak egin. Ea 

beraiek horrelako jardunak egiten dituzten... 
- Gure inguruan antzeko pertsonak bilatu. Egiten dituzten jardunak aipatu eta inguruan sortzen 

duten ondorioak aztertu. 
- Ipuinaren istorioa laburtu. Istorio osoa kontatu. Ipuina antzeztu. 
- Kanta ikasi. Dantza bat asmatu kantari. Hitzak aldatu. Beste zati bat asmatu. Doinua aldatu... 
 
2. Ipuina osorik (irudiak eta audioa) ikusi eta entzun eta, aurreko ataleko ekintzaz gain: 
- Zein pertsonaiarekin identifikatzen da ikasle bakoitza? Zergatik? 
- Pertsonaiak deskribatu, marraztu, imitatu, antzeztu. Pertsonai bat aukeratu eta hori bezala 

jokatu denbora batez. Pertsonai bat aukeratu eta besteek berari elkarrizketa egin. 
- Gehien gustatu, harritu, desatsegindu... dituen zatia kontatu, marraztu, antzeztu... eta esan 

zergatik. 
 
3. Erabili testurik eta audiorik gabeko irudien aurkezpena edo PDFa inprimatu eta...: 
- Irudiak arbelean kokatu ipuinaren ordena jarraituz. Irudiren bat edo batzuk kendu eta istorioa 

berregin dezatela. 
- Irudiak jarraituz istorioa ozenki kontatu. 
- Irudiak nahastu eta ikasleen artean banatu ondoren, bakoitzak berea erakutsi eta bere zatia 

kontatu dezala bere txanda dela uste duenean. 
- Beste ordena batean kokatu eta beste istorio bat kontatu. Ipuin originalarekin alderatu. 
- Marrazkiak neurri txikian eman, beraiek ebaki eta itsatsiz komikia egin dezatela. 
 
4. Testua duten irudiekin irakurketa eta idazketa: 
- Irakurri, hitzak azpimarratu, zatiak buruz ikasi, kopiatu, esaldietan hutsuneak bete hitz egokia 

erabiliz, laburtu, sinonimoak bilatu, antonimoak, errimak, onomatopeiak, eta abar. 
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55  “KAMARA ETA... EKIN!” MAHAI JOLASA 

  

Jolas dinamika desberdinez erabil daitekeen mahai jolasa da. Osagai hauek ditu: 
- Sei (6) karta-multzoz osatutako baraja bakarra. Ikasleekin sei jolas talde egin ahal izateko. 

Jolas saio bakoitzean karta-multzo (eduki) desberdinekin jolastu ahal izateko. 
- Karta-multzo bakoitza bereizteko, kartek kolore ezberdineko bi alde dituzte: horia, arrosa, 

berdea, gorria, urdina eta morea. 
- Karta-multzo bakoitzak hamasei (16) karta ezberdin ditu, launaka irudi bat osatzen dutelarik. 

Beraz, karta multzo bakoitzarekin lau irudi, lau puzzle, osatu daitezke. 
- Lau kartaz osatutako puzzle edo irudi bakoitza eszena bat da. Karta-multzo bakoitzeko lau 

eszenek sekuentzia bat (istorio txiki bat) osatzen dute. 
 
 

Helburuak: 
Karta-multzo bakoitzak lau eszenaz osatutako 
sekuentzia bat biltzen du. Sei sekuentzia 
hauen protagonistak lehen hiru unitate 
didaktikoen ipuinen protagonistak dira: Luze, 
Txiki, Bero, Hotz, Indar eta Atsegin. 
 
Sekuentzia bakoitzean gure ikasleen adineko 
neska-mutilen jardun autonomo garrantzitsu 
bat jasotzen du: mahaia ipini, jantzi-erantzi 
eta igeritan ikasi, bakarrik lokartu, bizikletan 
laguntzarik gabe ibili, kalea zeharkatu eta ogia 
erosi, hondartzan galdu ondoren laguntza 
eskatu. 

 
Helburu nagusia jardun autonomoak ezagutzea da, beraiek egiteko zailtasunak aztertu eta 
ikasleen esperientziak trukatu: 

- Nola erabiltzen da gorputza, bere atal eta funtzioak, eszena eta sekuentzia bakoitzean? 
- Zer sentitzen dute pertsonaiek eszena eta sekuentzia bakoitzean? Nola adierazten dituzte? 

Nola kudeatzen dituzte sentimentu horiek? 
- Nola jarduten du pertsonai bakoitzak? Zergatik? Zein ondorio dituzte jardun horiek? 
- Desberdintasunak daude mutilen eta nesken jardunen artean? Protagonisten sexua aldatuko 

balitz, eszena edota sekuentzia aldatuko litzateke? Zergatik? 
 
Jolasten hasi aurretik, kartak eta edukiak ondo ezagutzea gomendatzen da: eszena eta 
sekuentzietan sailkatu, marrazkien esanahia argitu eta abar. 
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Jolas arauak: puzzleak, sekuentziak eta... ekin! 
- Talde bakoitzak jolasa aurretik adostutako denbora batean egitean datza jolasaren helburua. 
- Lehendabizi karta-multzoko kartak launaka bildu eta lau puzzle diren lau eszenak osatu behar 

dituzte. Karta guztiak begibistan daudela egin daiteke edo kartak jokalarien artean banatu eta 
txandaka karta bana jar dezatela. 

- Karta-multzo bakoitzeko lau eszenak osatu dituztenean, lau eszenak denboraren arabera 
ordenatu beharko dituzte bere sekuentzia (istorioa) osatuz. 

- Bukatzeko, talde bakoitzak bere sekuentzia kontatu edota antzeztu beharko du (hitzez edo 
hitzik gabe) ohizko “Kamara eta... ekin!” esaldiaren ondoren. 

- Antzeko sekuentzien argazkiak egin ditzakegu ikasleek eskolan egiten dituzten beste jardun 
autonomoak jasoz edota, familiarekin etxean, parkean... egiten dituzten jardun autonomoen 
argazkiak etxetik ekartzeko eskatu ikasleei. 

 
 


