
 

NAHIKO! 3

FAMILIAREN KOADERNOA

Familia estimatua: 

 
Lehenengo unitate didaktikoan gizakientzat 
egiten gara pertsonak emakume eta gizonak. Soilik emakumeek eta gizonek zainketa
ahal izango gara, justizia gehiagoz eta zoriontsuago. Inor ez da ordea
baita. Ikusiz eta eginez ikasten da. Neskek ikasten
 
Oraingo unitatean planteatzen dizuegun oinarrizko
eta gizon bakoitza bakarra eta errepikaezina
eredu bakar bati eta mutilek beste eredu bakar bati jarraitu behar diotela
da izango ere, neska-mutilen eta emakume
egiten baditugu, lehen mailako eta bigarren mailako herritarren arteko harremanak.
desberdintasuna bateraezinak dira. 
 
Maiz, gure seme-alabek eredu uniformatzaile,

filme eta liburu askotan. Eredu hauek identifikatzen eta ezberdintzen jakin behar
ez baloratzeko. Bestalde, aniztasuna eta berdintasuna

pertsonai eta ereduak bilatu ditzakegu. Aniztasuna soilik
 
Bazen behin... 
 
  

 

AANIZTASUNA
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Lehenengo unitate didaktikoan gizakientzat zainketak duen garrantzia azpimarratu dugu. 
gizonak. Soilik emakumeek eta gizonek zainketa berdin eginez hobeto bizi 

gehiagoz eta zoriontsuago. Inor ez da ordea zaintzen ikasita jaiotzen, zainketa ikasi egiten
kusiz eta eginez ikasten da. Neskek ikasten dute eta mutilek berdin-berdin ikas dezakete.

Oraingo unitatean planteatzen dizuegun oinarrizko giza-ezaugarria ikasten den bezalaxe: 
eta gizon bakoitza bakarra eta errepikaezina izan daiteke. Baina ez da honelako neska-mutilik egongo neskek 

mutilek beste eredu bakar bati jarraitu behar diotela pentsatu, esan eta egiten badugu. Eta ez 
mutilen eta emakume-gizonen arteko harremanak injustuak eta hierarki

bigarren mailako herritarren arteko harremanak. Aniztasuna eta 

eredu uniformatzaile, nagusi eta diskriminatzaile hauek ikusi eta ikasten
hauek identifikatzen eta ezberdintzen jakin behar dugu, imitatu

aniztasuna eta berdintasuna irudikatu eta errespetatzen duten bestelako istorio, 
bilatu ditzakegu. Aniztasuna soilik berdintasunak bermatzen baitu.

IZENA 

NIZTASUNA 
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duen garrantzia azpimarratu dugu. Soilik elkar zainduz 
berdin eginez hobeto bizi 

zaintzen ikasita jaiotzen, zainketa ikasi egiten 
berdin ikas dezakete. 

ezaugarria ikasten den bezalaxe: aniztasuna. Emakume 
mutilik egongo neskek 

esan eta egiten badugu. Eta ez 
arteko harremanak injustuak eta hierarkikoak direla esan eta 

Aniztasuna eta 

hauek ikusi eta ikasten dituzte ipuin, 
dugu, imitatu nahi ditugun edo 

tatzen duten bestelako istorio, 
berdintasunak bermatzen baitu. 
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1 
NESKEN OKA JOLASA ETA MUTILEN OKA 

JOLASA 

   

Behekaldean eskolan erabili dituzuen “Oka jolasaren” bi taulak daude. Azaldu etxekoei nola jolastu duzuen, 
irudiak komentatu eta ondoko hiru taulak betetzeko egokienak aukeratu. 
 

 
 

LEHEN EMATEN ZENA ETA ORAIN EZ 

Mutilen Oka Jolasa Nesken Oka Jolasa 
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GAUR EGUN EMATEN DENA 

Mutilen Oka Jolasa Nesken Oka Jolasa 
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BETI EMANGO DENA 

Mutilen Oka Jolasa Nesken Oka Jolasa 
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2 BAZEN BEHIN… IPUINAK HANKAZ GORA 

   

Osatu taula denon artean. 
 

Printze beldurtia Katrina XIV, “Lurra” erregina 

deskribapena marrazkia 

Sara marinela eta 40 lapurrak Printze loti ederra 

ipuina marrazkia 

Errauskine: hamabiak jo zutenean... Izenburu eta pertsonai alternatibo gehiago 

bukaera desberdina zerrenda 
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