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IZENA:  IKASLEAREN KOADERNOA 4 

 

  

1 NNEESSKKAAKK  EETTAA  MMUUTTIILLAA,,  BBEERRDDIINNAAKK??  

  

11 
Hona Trebek eta Tximistak Berdinlanden ikas eta egin ditzaketen 

hainbat jardun. Gure gizartean berriz, orokorrean, mutilek bakarrik 

horietako batzuk ikasten eta egiten dituzte eta beste batzuk ez. Eta 

neskek berdin. Lotu Treberekin hemen mutilek ikasten dituztenak eta 

Tximistarekin hemen neskek ikasten dituztenak. Berberak al dira? 
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 Zergatik gertatzen da hau? Beste era batera izan daiteke? Nola? 

  

22 
”Bizitza biderkatzeko taula” jolasean egin duzun bezala, taula 

bakoitza dagokien bi “emaitzekin” (irudiak) lotu, irudi bakoitzaren 

zenbakia bi tauletan idatziz. 
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33 
Idatzi ikasketa bakoitzaren zenbakia (hitzak) bi jardueren laukian 

(irudiak), beti ere jarduera horiek egiteko ikasketa hori beharrezkoa 

denean. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pazientzia 

2. higienea 

3. ardura 

4. adeitasuna 

5. kalkulatu 

6. aurreztu 

7. asmatu 

8. konpondu 
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2 NNIIKK  AAHHAALL  DDUUTT,,  NNIIKK  EEGGIINN  DDEEZZAAKKEETT  

  

11 
Neska bazara inguratu gure gizartean neska gehienek ikasten 

dituztenak. Mutila bazara inguratu mutil gehienek ikasten 

dituztenak. Horiekin bakarrik ondo bizi zaitezke? Zergatik? 

22  
Itsatsi erdian zure argazki bat. Lotu mugak gainditzeko, bizitza 

“biderkatzeko” eta hobeto bizitzeko zuk ikasi nahi dituzunak zure 

argazkiarekin, nahiz eta gure gizartean “neskenak” edo 

“mutilenak” izan. 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

konfiantza 

NNIIKK  IIKKAASSII  NNAAHHII  DDUUTT  

lasaitasuna gogoa ordena 

oroimena 

garbitasuna 

indarra 

ziurtasuna 

sormena adimena erreflexuak zehaztasuna 

umorea 

irakurketa 

entzutea 

trebetasuna 

NNIIKK  ((XX))  IIKKAASSIIKKOO  DDUUDDAANNAA  ((==))  NNIIRREE  BBIIZZIITTZZAA  

 Idatzi edo egin marrazki bat. 
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