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BIZIKIDETZA: NI BESTE PERTSONEKIN ELKARBIZI NAITEKE, ZU, NESKA, 

BESTE PERTSONEKIN ELKARBIZI ZAITEZKE, ZU MUTIL, BESTE 

PERTSONEKIN ELKARBIZI ZAITEZKE... ALA EZ? 
  

Gure ikasle neskak eta ikasle mutilak gero eta jende gehiagorekin harremanak izateko 
prozesuan daude. Elkarbizitzarako ahalmena gero eta garatuago dute. Euren harreman 
mundua gero eta zabalagoa den neurrian, elkarbizitzaren gorabeherak, poztasunak, 
zailtasunak, gatazkak eta abar gero eta gehiago bizi dituzte. Gero eta pertsona anitzagoekin 
nola elkarbizi ikasi beharrean aurkitzen dira. Elkarbizitzaren muina eta arauak gero eta hobeto 
ezagutu eta erabiltzeko gai dira. Harreman horietan sexuaren araberako portaera ezberdinez 
ere gero eta hobeto jabetzen dira. 
 
Aurreko unitateetan bezala, gakoa, ikasle neskek eta 
ikasle mutilek beren harreman eta elkarbizitzan 
aukera, eskubide, tresna eta betebehar berdinez 
eraikitzen duten ala ez jakitean datza. Hots, nesken 
"beste pertsonekin bizi naiz" hori mutilen "beste 
pertsonekin bizi naiz" horren parekoa den ala 
ezberdinak diren eta, horrela balitz, zergatik diren 
ezberdinak. Hau da, nesken "elkarbizitza" horrek 
mutilenak bezalakoa den ala ez, hau da, esparru 
beretan, aukera berekin eta gizartearen itxaropen 
berarekin ematen den ala ez. 
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Eskolan dugun esperientziak adin honetako neskak eta mutilak elkarbizitza era ezberdinean 
ulertzen hasi direla erakusten digu. Hau da, gure gizarteko helduen eredua ikusita, 
elkarbizitzarako emakumeen eta gizonen jokabide ezberdinak ikasten hasi direla. Honen 
eraginez, neskek eta mutilek ez diote balio bera ematen entzuteari, hitz egiteari, txanda 
itxoiteari, besteak ulertzeari, parte hartzeari, erabakitzeari, arauak jarri eta errespetatzeari, 
jotzeari... Ondorioz, batzuk eta besteak ez dira elkarbizitzarako trebetasun berberetan trebatzen 
eta ez dituzte elkarbizitzarako tresna berberak garatzen. 
 

Nolako elkarbizitza ikasi eta eraiki? 
Gizarteak eta eskolak normaltzat jotzen duen elkarbizitzarako sexu araberako heziketa ezberdin 
honek ondorio txarrak ditu neska-mutilentzat eta elkarbizitzarentzat. Neska-mutilei rol, aukera 
eta estatus oso ezberdinak ematen dizkie, batzuk protagonista bilakatuz (gehienetan mutilak) 
eta besteak bigarren mailako bizikideak bilakatuz (gehienetan neskak). Bestalde, heziketa 
bereiztu hau elkarbizitzaren istilu eta arazo askoren iturrian dago, batzuen agresibitate eta 
bortizkeria (gehienetan mutilena) eta besteen geldotasun eta mendekotasuna (gehienetan 
neskena) garatzen duelako. 
 
Bai neskak eta bai mutilak elkarbizitzarako autonomian eta erantzukizunean hezitu nahi 
baditugu, esandako gure gizartearen elkarbizitzarako eredu eta jokabideak aztertu beharko 
ditugu beraiekin. Nahiz neska nahiz mutilentzat beste eredu alternatiboak bilatu eta eskaini 
beharko ditugu. Sexuaren araberako ezberdintasunik gabe, elkarrekin hobeto bizitzeko eta 
sortzen diren gatazkak bortizkeririk gabe konpontzeko ereduak. Hau da, berdintasunez eta 
errespetuz elkarbizitzeko heziketa eta tresnak eskaini beharko dizkiegu guztiei, bai neskei eta 
bai mutilei, generoko ereduak saihestuz. 
 
Horretarako, nesken "beste pertsonekin bizi naiz" eta mutilen "beste pertsonekin bizi naiz" 
esaldiek esanahi eta eduki berbera izan behar dute. Neskek eta mutilek balio eta garrantzi 
berbera eman behar diote agurtzeari, zailtasunak gainditzeari, elkarbanatzeari, iritzia emateari, 
eskaintzeari, eskatzeari, antolatzeari, jolasteari, zaintzeari, aukeratzeari... Hori guztirako, bai 
neskek eta bai mutilek, behar diren trebetasunak trebatuz eta behar diren tresnak eta jarrerak 
garatuz. 
 
Hau da, gure jardun didaktikoen bidez, gizartean maskulinotzat (gizonezkoentzat normaltzat 
eta naturaltzat: hitz egin, erabaki, trukatu, gozatu, zuzendu...) eta femeninotzat 
(emakumeentzat normaltzat eta naturaltzat: partekatu, lagundu, entzun, antolatu, arduratu...) 
jotzen diren elkarbizitzarako gaitasun horiek ikasle neska zein mutilen eskura jarri beharko 
ditugu, sexuaren araberako bereizketa hori gaindituz. Soilik horrela ahal izango dute gure 
ikasleek ondo elkarbizitzen ikasi eta elkarbizitza hobeago, justuago eta baketsuago bat eraiki. 
 
Neska eta mutilen arteko harreman eta elkarbizitza, gizon eta emakumeena bezala, 
berdintasunerako bidea izan daiteke, ala ez. Aukera, arau, rol eta estatus berak eman ditzake, 
ala ez. Neurri handi batean, beraien elkarbizitza guk eskaintzen diegun heziketaren esku dago. 
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22  
HELBURUA. AUKERA BERDINTASUNA: GUK, NESKAK ETA MUTILAK, 

BERDINTASUNEZ ELKARBIZI GARA; HAIEK, NESKAK ETA MUTILAK, 

BERDINTASUNEZ ELKARBIZI DIRA 
  

Unitate didaktiko honen helburua hau da: neskek eta mutilek euren 
harremanak eta elkarbizitza berdintasunez, errespetuz eta 
bortizkeririk gabe eraikitzeko behar dituzten gaitasunak garatzea. 
Horretarako, bai mutilek eta bai neskek behar dituzten trebetasunak 
landuz, gure gizartean trebetasun horiek emakumeentzat edo 
gizonentzat bereiztuta daudela kontuan hartu gabe. Hau da, neska 
eta mutil bakoitzak norberaren ahalmen araberako bizikidetzarako 
behar diren gaitasunak garatu, euren sexuaren arabera mugatu gabe. 
 
Unitate didaktiko honek bi ikasturteetan landutako unitate didaktiko 
guztiak neska-mutilen arteko berdintasunezko elkarbizitzan laburtu 
eta integratzen ditu. Nahiko programak bilatzen duen eraldaketa 
nagusia da hau: gizon eta emakumeen berdintasunarekin eta giza 
ezkubideekin bat datorren elkarbizitza sustatzea. Gure ikasleek 
eguneroko bizitzan beste gizon-emakumeekin berdintasunez 
elkarbizitzeko behar diren gaitasunak eta tresnak ezagutzea eta 
garatzea da unitate honen helburua. 
 

Semaforo berdeak neska eta mutilentzat: 
Bi ikasturteetan zehar Nahikok ikasle neska eta mutilentzat proposatzen duen 
berdintasunerako "nik ahal dut" mundua hiru hilabetero garatutako gai eta eremuetan sortu 
daitekeela ikusi eta ikasi dugu. Horretarako bi gauza egin behar direla ikusi dugu: 
- Semaforo gorriak aurkitu (ikusi, konturatu), aztertu (ulertu) eta aldatu (itzali edota berdeak 

bilakatu). 
- Semaforo berdeak guztiontzat orokortu. Maiz, semaforo gorriz baino (debekuak), soilik 

batzuentzat berde diren semaforoen bidez bideratzen da ezberdintasuna eta bereizkeria gure 
gizartean (baimenak). Praktikan, sexuaren arabera bereiztutako semaforo berde ez orokor 
horiek antzematen eta aldatzen zailenetako semaforo gorriak dira. 

 
Unitate didaktiko honek zera lortu nahi du: neska-mutilek aurkitu, 
aztertu eta aldatu ditzatela gizarteak sexu bakoitzari elkarbizitzarako 
jartzen dizkien semaforo gorriak (bizikidetzarako zein gaitasun ez 
dira normaltzat eta naturaltzat jotzen emakumeentzat eta zein 
gizonentzat). Hau da, aurkitu ditzatela, mutilak edo neskak 
izateagatik, gure gizartean bizikidetzarako garatzea oso zailak diren 
trebetasunak. Batzuen eta besteen semaforo gorri hauek aurkitu, 
aztertu eta aldatu ditzatela. 
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Semaforo gorri hauek, gehienetan, eguneroko jardun txikiak eta esaldiak dira, sarritan ohartu 
gabe, inplizituki generoko aurreiritzi sozialak errepikatzen dituztenak. Adibidez: "neskak 
entzule onak dira", "mutilek ez dute beren txanda itxoiteko pazientziarik", "neskak errazago 
moldatzen dira", "mutilek golpeka konpontzen dituzte euren gatazkak", "neskak antolatzaile 
hobeagoak dira", "mutilek beti berea egin eta lortu nahi dute", "neskak errazagoak eta 
lasaiagoak dira", "kontuz mutilekin, errebeldeagoak dira", "neskek buelta gehiegi ematen 
dizkiete gauzei", "mutilak pozik eduki behar dira taldea lasai egoteko" eta abar. Semaforo 
horiek ikusteko azterketa nahita egin behar da eta azterketa egiteko prestakuntza egokia eta 
aldatzeko borondatea behar dira. 

 
Semaforo horiek denon artean erabaki eta pizten ditugu, askotan konturatu gabe. Nahiko! 
Programak berdintasunaren semaforo berdeak piztu nahi ditu ikasle neska eta mutilentzat: 
berdintasunez hazteko, sentitzeko, egiteko, ikasteko, erabakitzeko eta elkarrekin ondo 
bizitzeko. Horretarako, bi ikasturteetan ibilbide hau egin dugu, elkarbizitzarako osagai hauek 
landuz: 
- Gorputza, berdintasunez hazi. 
- Sentimenduak, berdintasunez sentitu. 
- Autonomia, berdintasunez jardun. 
- Ikasi, berdintasunez mugak gainditu. 
- Borondatea, berdintasunez aukeratu. 
- Bizikidetza, berdintasunez elkarrekin bizi. 
 
Bide luze honetan ikusi dugun bezala, 
berdintasunerako heziketa hau pausuz pausu, 
eguneroko egoera, pentsamendu, hitz, jarrera, 
ideia, akzio, keinu… eta abarretan garatzen da. 
Beti ere beste pertsona batzuekin elkarrekin bizi 
dugun egunerokotasunean. Neska eta mutil 
bakoitzaren bizitza proiektu indibiduala 
gizartean beste pertsona batzuekin eraikitzen 
denez, pertsonen arteko harremanak eta 
elkarbizidetza onuragarria ala kaltegarria izan 
daiteke proiektu pertsonalaren garapenerako. 
Berdintasuna da errespetuzko eta neska-
mutilen proiektuen aldeko elkarbizitza 
bermatzeko bide bakarra. 
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Unitatearen helburu zehatzak: 
- Elkarbizitzaren azken zentzu orokorra identifikatu dezatela: elkarrekin bizi diren pertsona 

guztien bizitza hobeago izatea elkarbizitza horri esker. Hau da, bakoitzak bere bizitza 
proiektua garatzeko baldintza hobeagoak izatea. 

- Hori lortzeko edozein pertsonak, neska zein mutil, garatu beharko lituzkeen elkarbizitzarako 
gaitasunak ezagutu, aztertu eta baloratu ditzatela. 

- Elkarbizitza-taldeko pertsona guztiek elkarrekiko ardura eta onura jasotzen duten ikusteko, 
ekintza eta eginbeharren ardura eta lan banaketa aztertu dezatela. 

- Horrela izango ez balitz, kontrako kasuan, berdintasuna dela errespetua eta bidezko 
elkarbizitza bermatzeko bide bakarra egiaztatu dezatela. 

- Elkarbizitza aldaketa, krisi edo zailtasunak konpontzeko irtenbideak bilatu eta aztertu 
ditzatela. Beti ere berdintasunean eta giza eskubideetan oinarrituta konponbideak, persona 
bakoitzaren bizi aukera bermatzen dutenak eta bizi aukera hauek gainontzekoentzat 
inposatzaile edo kaltegarriak izan ez daitezela bermatuz. 

- Guzti honetarako, neska eta mutilen arteko 
berezitasunik gabe, ipuina eta jolasa erabiliz, 
ariketa eta esperientzia hauek izan ditzatela: 
errespetua agertu, parte hartu, enpatia erabili, 
entzun, hitz egin, akordiotara iritsi, erabakiak 
elkarrekin hartu, erabakia eta arauak denok 
bete... 

- Neska-mutil bakoitzaren bizitza aukerarekiko 
eta pertsonen aniztasunarekiko errespetua 
erakutsi eta bultzatzen duten esaldi, jarrera, 
ekintza… identifikatu eta erabil ditzatela. 
Batez ere gehiengoarekiko ezberdinak 
direnean. 
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33  UNITATEKO MATERIALAK ETA EKINTZAK 

  

Unitate didaktiko honetako materialak hauek dira: 
1. "Gau bat aterpetxean" ipuina. 
2. "Gakoa" 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 eta 
hausnartzeko gonbidapena da. 
 

  

44  "GAU BAT ATERPETXEAN" IPUINA 

  

Ipuina unitate didaktikoaren DVD eta CD-an dago. Hainbat erabilera metodologiko egiteko 
ondorengo formatu eta artxiboetan aurkezten da: 
 
1. Audioa. Ipuina osorik: 11:47 minutu. 
2 Audioa. Ipuinaren 1. zatia: 06:10 minutu. 
3. Audioa. Ipuinaren 2. zatia: 06:02 minutu. 
4. Abestia-1. Audioa. Iraupena: 00:26 minutu. 
5. Abestia-2. Audioa. Iraupena: 00:34 minutu. 
6. Ipuina osorik. Power Point aurkezpena (PPT): irudiak, marrazkiak, audioarekin lotuta 
testurik gabe. Paso automatikoa. Iraupena: 11:30 minutu. 
7. Ipuinaren 1. zatia. Power Point aurkezpena (PPT): irudiak, marrazkiak, audioarekin lotuta 
testurik gabe. Paso automatikoa: 05:51 minutu. 
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8. Ipuinaren 2. zatia. Power Point aurkezpena (PPT): irudiak, marrazkiak, audioarekin lotuta 
testurik gabe. Paso automatikoa: 05:43 minutu. 
9. Ipuinaren irudiak. PPT aurkezpena irudiekin bakarrik, audiorik 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 zikloko sei unitate didaktikoetan zehar gurekin dagoen gure ikasleen adineko 
Berdinlandeko ikaskide taldearen abentura kontatzen du. 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, ipuina eta 
unitatearen gaia laburtzen duen kanta. 
 

Helburuak: 
Ipuina Berdinland izeneko herrialdean 
gertatzen da, gizon eta emakumeen 
berdintasunaren ikuspegitik eredu positiboak 
(guztientzat semaforo berde orokorrak) 
eskainiko dizkigun herrialdea. Maiz, gure 
inguruko ohizko egoera estereotipatuen 
alternatiba izango diren egoerak eta ereduak 
izango dira. Ipuin honetan, adibidez, 
orokorrean bizikidetzarako "nesken" jarduntzat 
jotzen diren jarrerak eta portaerak dituzten 
mutilak daude (entzun, lagundu, besteen 
azalean ipini, txanda itxoin...). Eta, alderantziz, 
"mutilen" jarduntzat jotzen diren jarrerak eta 
portaerak dituzten neskak ere bai (euren nahiak 
defendatu, hitz egin, erabaki, ondo pasa...). 
 
Ipuinak elkarbizitzarako hainbat ahalmen eta trebetasunak dituzten nesken eta mutilen istorioa 
kontatzen du. Guztien artean taldearen bizikidetza ona izaten lortuko dute eta, batzuen eta 
besteen interes eta gogo ezberdinen ondorioz sortzen diren gatazkak eta arazoak bortizkeririk 
gabe konponduko dituzte. 
 
Elkarbizitzaren gorabeherak talde osoa aterpetxe batera egun batzuk pasatzera joaten denean 
gertatzen dira. Bertan, guztien nahi eta interes ezberdinek hainbat egoera zail eta gatazkatsu 
sortuko dituzte. Adibidez, ohatzeak banatzerakoan, hondartzan elkarrekin jolasterakoan, 
bazkaria eta ondorengo garbiketa antolatzerakoan... eta, bereziki, iluntzean beste eskola bateko 
ikasle talde bat aterpetxera gaua pasatzera iristen denean. Istorioan zehar, taldeko kide eta 
azpitaldeek "zer egin dezakegu?" edota "nola konpondu dezakegu?" galdetuko diote euren 
buruari behin baino gehiago konponbide egoki bat bilatuz. 
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Berdintasunez, errespetuz eta bortizkeriarik gabe irtenbidea bilatzeko gaitasun hauek garatu eta 
erabiliko dituzte neska-mutilek: 
- Dagoen arazoa edota egoera ondo identifikatu eta definitzen dute, bakoitzaren nahiak, 

baldintzak, beharrak... garbi adieraziz. 
- Guztiak arduratzen dira, guztiek hartzen dute parte, hitz egiten dute, erabakitzen dute... 

denak dira protagonista. 
- Kasu bakoitzean irtenbide egokiena bilatzen dute (aldaketa eskatu, bakoitzaren nahia 

errespetatu, txandatu, elkarbanatu, partekatu...), beti irtenbide bera erabili gabe. 
- Konponbidea guztien artean adostu eta aukeratu egiten dute, ez du inork berea inposatzen. 

Maisu-maistrak ere ez. 
- Behin guztiek eztabaidatu eta erabaki ondoren, guztiek onartu eta betetzen dute erabakitakoa. 
 
Ipuinaren pertsonaiek, elkarbizitzarako gaitasunak garatzeko sexuaren araberako mugak 
kontuan izan gabe, beren sexurako ohizkoak ez diren elkarbizitzarako hainbat trebetasun 
erakusten dituzte. Bakoitzak elkarbizitzan parte hartzen du eta besteen parte hartzea eta 
ekarpenak esplizituki baloratu 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 PDFekin, neska-
mutilen mailaren arabera testu osoa edo laburtua erabiliz. 
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Ariketa horiek guztiak berdintasunaren ikuspegitik sakondu beharko lirateke, ondorengo 
galderen laguntzaz: 
- Zer egiten zaie arraro ikasleei? Zer gustatu zaie gehien edo gutxien? Zer iruditu zaie euren 

errealitatetik oso urruti? Zer da sinesgarria? Zer da sinesgaitza? Zergatik? Eta abar. 
- Ba al daude elkarbizitzarako neskek garatuago dituzten gaitasunak? Eta mutilek 

elkarbizitzarako garatuago dituzten trebetasunak? Zeintzuk? Zergatik? Nola garatu dituzte 
gehiago batzuek besteek baino? Zein ondorio du horrek neska eta mutilen arteko 
elkarbizitzan? 

- Ba al daude entzutzen, laguntzen, besteen azalean jartzen, partekatzen, bere txanda itxoiten... 
dakiten mutilak? Eta hitz egiten, bere nahiak defendatzen, erabakiak hartzen... dakiten 
neskak? Edozeinek garatu ditzake beraiek bezala gaitasun batzuk eta besteak? Zer behar da 
horretarako? 

- Zergatik garatzen ditu ipuineko pertsonaia jakin batek trebetasun batzuk elkarbizitzarako? 
Mutila delako? Neska delako? Neska guztiek trebetasun berdinak garatu dezakete? Eta 
mutilek? 

- Badaude elkarbizitzarako "mutilen gaitasunak" garatzen dituzten neskak? Eta elkarbizitzarako 
"nesken gaitasunak" garatzen dituzten mutilak? 

- Zein pertsonaiek identifikatu eta azaltzen 
dituzte taldeak elkarbizitzan dituen arazo 
edota gatazkak? Nola adierazten dute 
gertatzen dena? Nola erantzuten dute 
besteek? 

- Nola konpontzen dituzte gatazka horiek? 
Nork konpontzen ditu? Nola? Agresibitatea 
edo bortizkeria erabiltzen dute? Elkarrizketa 
eta adostasuna erabiltzen dute? Zergatik? Zein 
ondorio du horrek? 
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1. Ipuinaren audioa entzun eta...: 
- Ipuinari, pertsonaiei, istorioari, egoerei, elkarrizketei, dituzten gaitasunei, adierazten dituzten 

zalantza, arazo eta nahiei buruz galderak egin. 
- Ipuinean gertatzen diren gatazka edota arazoei ipuinean ematen zaienaren ordezko beste 

konponbide bat bilatu. 
- Beraiei gauza berdinak gertatzen zaizkien eta nola konpontzen dituzten galdetu. 
- Gure inguruan antzeko egoerak, gatazkak eta pertsonak bilatu. Elkarbizitzarako garatu 

dituzten jokabide eta jarrerak ikusi eta bizikidetzan dituzten ondorioak aztertu. 
- Ipuinaren istorioa laburtu. Istorio osoa kontatu. Ipuina antzeztu. Ipuinari jarraipena gehitu. 

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. 
- Pertsonaia bat aukeratu eta hori bezala jokatu denbora batez. Pertsonaia bat aukeratu eta 

besteek berari elkarrizketa egin. 
- Gehien gustatu, harritu, desatsegindu... dituen zatia edo egoera 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. 
- 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. 
 
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. 
  

55  MAHAI JOLASA. "GAKOA" (ELKARBIZITZAREN GAKOAK) 

  

Mahai jolasa da. Dominoaren antzeko dinamika erabiliz jolastu daiteke. 72 fitxa ditu (10 x 10,5 
zmko neurriko txartel laukidunak): 
- 36 irudi: Nahiko 1-2 programaren sei unitateen ipuinetan azaldu diren irudiak, Berdinland 

herriko ikasle talderen elkarbizitzaren hainbat egoera jasotzen dituztenak. Gehienak seigarren 
unitateko ipuinekoak izan arren, aurreko beste guztikoak ere badaude, bereziki bigarren 
mailan landu diren laugarren eta bostgarren unitatekoak. 

- 36 hitz: elkarbizitzarako beharrezkoak eta onuragarriak diren hainbat gaitasun, bereziki 
irudietan jasotako egoeretan bizikidetzarako gakoak direnak: 
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1. Entzun. 
3. Ados jarri. 
5. Erabaki. 
7. Iritzia eman.  
 9. Nire ideiak defendatu.  
11. Elkartrukatu.  
13. Agurtu.  
15. Egon.  
17. Gozatu.  
19. Lan egin.  
21. Jolastu.  
23. Txantxetan aritu.  
25. Zailtasunak gainditu.  
27. Desberdintasunak onartu.  
29. Arauak ipini.  
31. Pertsona guztiak errespetatu.  
33. Arauak errespetatu.  
35. Zaindu.  

2. Hitz egin. 
4. Eztabaidatu. 
6. Aukeratu 
8. Botoa eman. 
10. Proposatu. 
12. Parte hartu. 
14. Laguntza eman. 
16. Irribarre egin. 
18. Lagundu. 
20. Egin. 
22. Partekatu. 
24. Itxaron. 
26. Antolatu. 
28. Koordinatu. 
30. Eskaini. 
32. Eskatu. 
34. Garbitu. 
36. Elkarrekin lan egin. 

 
 

Helburuak: 
Helburu nagusia hau da: ikasleek elkarbizitza 
onuragarria eta baketsua izateko gakoa hainbat 
gaitasun garatzean datzala konturatzea. Eta, 
bide batez, generoko ereduak gaindituz, 
gaitasun horiek neskek zein mutilek berdin 
garatu behar dituztela bizikidetza ona izan nahi 
badute. 

- Fitxetan irudikatzen diren egoerak euren bizitzetan gerta 
daitezke, nahiz neska nahiz mutila izan? Zergatik? 

- Gure gizartean, salbuespenak salbu, neskek eta mutilek 
elkarbizitzarako gaitasun ezberdinak garatzen dituzte. 
Zergatik? 

- Zein gaitasun behar ditu edozein pertsonak, neska zein 
mutil, guztiok elkarbizitza on eta emankorra izateko? 
Zergatik? Nola garatu daitezke? 
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Jolasten hasi aurretik, irudien eta hitzen fitxak ondo ezagutzea gomendatzen da, marrazkien eta 
hitzen esanahia argituz. 
 

Jolas arauak. “Gakoa” (elkarbizitzaren gakoak) 
Xedea, jokalari guztien artean fitxa guztiak "sarean" kokatzea da, adar edo bide anitzeko 
dominoa balitz bezala. 
- Taldeka jolasten da. 4 edo 5 neska-mutilez osatutako taldeetan. 
- 36 irudi-fitxak eta 36 hitz-fitxak taldeen artean banatzen dira. 
- Taldeko jokalari bakoitzak bere txandan fitxa bakarra jarri dezake. Guztien artean fitxa guztiak 

elkarrekin lotzen saiatuko dira, horretarako ondoko arauak jarraituz: 
- Irudia duen fitxa beti hitza duen fitxa baten ondoan jarri behar eta alderantziz. Hau da, ezin 

dira bi hitz edota bi irudi elkarren ondoan kokatu. 
- Jarritako fitxa bakoitzaren lau aldeetan jarri daiteke beste fitxaren bat. 
- Irudi-fitxa batek hitz bat baino gehiago badu ondoan, irudi horretan jasotako egoeretarako 

hitz egokiak direlako izan behar du. 
- Hitz-fitxa batek irudi bat baino gehiago badu ondoan, irudi guztietan jasotako egoeretarako 

hitz egokia delako izan behar du. 
- Irakasleak fitxen arteko loturak ondo uztartu 

direla egiaztatuko du, zergatik lotu dituzten 
horrela galdetuko die, egindakoa aztertu eta 
zalantzak argituko ditu ikasleekin. 


