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IZENA:  IKASLEAREN KOADERNOA 6 

 

  

1 NNEESSKKAAKK  EETTAA  MMUUTTIILLAA,,  BBEERRDDIINNAAKK??  

  

11 
Hona hemen elkarrekin berdintasunez bizitzeko beharrezkoak diren 

hainbat ekintza. Gure gizartean, orokorrean, mutilek gehienbat 

horietako ekarpen batzuk egiten dituzte eta beste batzuk ez. Eta neskek 
berdin. Lotu neska taldearekin gure gizartean gehienbat neskek egiten 

dituztenak eta mutil taldearekin gehienbat mutilek egiten dituztenak. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Helburu ezberdinak dira? Zergatik? Beste era batera izan daiteke? Nola? 

Arauak 
errespetatu 

Zaindu 
Irribarre 

egin 

Entzun 

Pertsona 
guztiak 

errespetatu 

Ados jarri 
Parte hartu 
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22 
Idatzi hitz bakoitza dagokion irudiaren azpian: ANTOLATU, 

PROPOSATU, TXANDATU, JOLASTU, ADOSTU, 

PARTEKATU. 
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33 
Kokatu gurutzegraman bai mutilek eta bai neskek taldean 

berdintasunez elkarrekin bizitzeko egin behar dituen ekintza hauek:  

ELKARBANATU, ITXARON, AGURTU, 

EZTABAIDATU, ERABAKI. 
  

 

 

  

44 
Erdiko laukian unitate honen helburua duzu. Inguruan, hainbat 

ekintza eta jarrera. Erdiko helburua lortzeko balio dituzten ekintzak 

berdez margotu eta gezi baten bidez helburuarekin lotu. Helburua 

lortzeko balio ez duten ekintzak gorriz margotu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERDINTASUNEZ 

ELKARBIZI 

aurreiritziak 
gainditu 

desberdintasunak 
onartu 

neskak 
gutxietsi 

mutilak 
iraundu 

aniztasuna 
errespetatu 

nire interesak 
defendatu 

ardurak ez 
partekatu 

pertsonak 
baztertu 

besteen 
ikuspegia ulertu beti arrazoia 

izan nahi 
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2 NNIIKK  AAHHAALL  DDUUTT,,  NNIIKK  EEGGIINN  DDEEZZAAKKEETT  

  

11 
Hona hemen elkarbizitzaren hiru esparru adierazten dituzten hiru 

irudi: egin behar den lana, hartu behar diren erabakiak eta adostu 

behar diren nahi ezberdinak. Idatzi gure gizarteak zer espero duen 

bakoitzean mutiletaz eta nesketaz. Eta zuk, zer egin nahi duzu? 

  

Zer espero da mutiletaz? 

 

Zer egin nahi dut nik? 

Zer espero da nesketaz? 

 

Zer espero da mutiletaz? 

 

Zer egin nahi dut nik? 

Zer espero da nesketaz? 

 

Zer espero da mutiletaz? 

 

Zer egin nahi dut nik? 

Zer espero da nesketaz? 
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