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1 HELBURUAK ETA EDUKIAK 

  

Lehenengo unitate didaktikoan zainketa landu dugu gizakiak definitzen dituen oinarrizko ezaugarri bezala. 
Zainketak gizaki egiten gaitu. Zainketaren lege sozialak indartsuenaren biziraupen lege naturalaren aurrean 
ezberdindu eta bereizten gaitu. Emakume eta gizonok soilik elkar zainduz egiten gara pertsonak . Zainketa elkar 
ondo tratatzea da, elkarri tratu onak ematea, elkar babestea eta tratu txarrak elkarri saihestea. 
 
Hori dela-eta, zainketa eta tratu onak posible dira soilik berdinak garela onartzen dugunean, bestea gurea bezalako 
estatusa duen pertsona bezala onartzen dugunean. Berdintasunak gizaki egiten gaitu. Berdintasuna gizateriaren 
eta gizatasunaren oinarria da. Horregatik, berdintasuna zainketa eta tratu onen oinarri eta jatorria da, 
ezberdintasuna tratu txarren oinarri eta jatorria den bezalaxe. Eta emakume eta gizonen ezberdintasuna da gure 
gizartean emakumeek pairatzen dituzten tratu txarren oinarri eta iturria. 
 
Gure ikasleekin ikusi dugun bezala, zainketa ez da berezkoa. Inor ez da zaintzen ikasita jaiotzen. Ez dago 
zainketarako gene berezirik. Zainketa ikusiz eta eginez ikasten da, praktikan jartzen. Zainketa gizartean ikasten 
da (familian, eskolan, hirian, komunikabideetan…). Gure gizartean zainketa tradizioz eta funtsean emakumeek 
ikasi eta egiten dute, familiaren ongizaterako izanik. Mutilek berdin-berdin ikasi dezakete. Gure gizarteko 
egiturazko desberdintasunak gizon eta emakumeek egiten ohi dituzten lanak ezberdin baloratzera garamatza. 
Honek zainketaren balorea gutxiagotzea suposatu du, eta ondorioz, honi gizatasuna kentzea. Gure gizartearen 
esku (eta beraz, neurri batean, gure eskolen esku ere bai) dago gizakien oinarrizko ezaugarri honen aldarrikapena 
eta berreskurapena, hau da, zainketaren berbaloratzea eta duintzea eta honen aprendizaia. Soilik horrela 
gizatiartuko dugu gure bizitza, gure gizartea, gure mundua. Horixe da Nahikoren helburua. Puntu berdeen 
esanahia da, oraindik oso grisa den mundua (ezberdintasunez betea, injustua, gizasatunik gabea eta tratu 
txarrekoa) berdea bihurtzen duten (berdintasuna eta tratu onak) puntu berdeen esanahia. 
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Neska-mutilek elkar zaintzen ikasteko, berdintasunez eta tratu onekin elkarbizitzeko, bigarren unitate didaktiko 
honetan oinarrizko beste giza-ezaugarri bat landuko dugu: aniztasuna. Elkar zaintzea, banakoak zaintzea posiblea 
da soilik indibidualki ezagutu eta errespetatzen baditugu. 
 
Emakume eta gizon bakoitza bakarra eta errepikaezina da, genetikoki konfigurazio zehatza eta errepikaezina du 
jaiotzez. Horri aniztasuna deitzen diogu. Eta emakume eta gizon bakoitzak pertsona bakarra eta errepikaezina 
bezala garatzea dauka. Edo ez. Giza aniztasuna jaio eta egiten da, jaio eta ikasten da, jaio eta 
errespetatu/potenziatzen da ala jaio eta erasotu/anulatu egiten da. Neska-mutil bakoitza, gure eskoletako ikasle 
bakoitza, izaki genetiko bakarra eta errepikaezina da, eta pertsona bakarra eta errepikaezina izan daiteke. Edo ez. 
Jasotzen duen heziketaren arabera izango da, erakusten zaizkion eta imitatzen dituen ereduen arabera, presio 
sozialak uzten dion askatasuna eta bizi-bideen arabera. Hau da, bere hezkuntzaren araberakoa izango da: bere 
familia, bere eskola, lagunak, hiria, komunikabideak… bere eredu eta erreferenteen araberakoa. 
 
Ikasle bakoitza bakarra eta errepikaezina izan daiteke. Baina ez dira horrelakoak izango maskulinotasun eta 
femeninotasun genero estereotipoak eredu bezala eskaini eta birsortzen baditugu beraientzat. Neskak ez dira 
bakarrak eta errepikazinak izango neska eta emakume guztiek modu bakar horretakoak izan eta bizi behar izango 
balute bezala aurrez esan eta egiten badugu (pasibitatea, sumisioa, arlo pribatua, sentimenduak… bigarren 
planoa). Mutilak ez dira bakarrak eta errepikaezinak izango gizon guztiak aurrez zehaztutako pentsakera, 
bizimodu eta jokaera jakin hori izan beharko balute bezala esan eta egiten badugu (aktibitatea, boterea, arlo 
publikoa, dirua… protagonismoa). Ez neskek, ez mutilek, ezingo dute elkarrenganako zainketan eta tratu onetan 
oinarritutako harremanak eduki batzuk lehenengo mailako herritarrak eta besteak bigarrenekoak balira bezala 
esaten eta egiten badugu. 
 
Eredu honekin, aniztasuna eta askatasuna izatea ezinezkoa da, eta tratu txarren arriskua oso altua da. Genero 
eredu tradizional hau uniformatzaile eta baztertzailea da, ez du aniztasuna errespetatzen ezta baloratzen ere, gizon 
eta emakumeen artean ezberdintasuna sortzen du, pertsonak hierarkia batean ezartzen ditu eta ondorioz, 
emakumeen kontrako tratu txarrak bultzatu eta ekartzen ditu. Programaren lengoai sinbolikoa erabiliz, eredu 
tradizionala puntu grisak egiteko fabrika bat dela esan genezake. Horretan ez dago, hitzegin dugun zentzuan, 
aniztasunerako tokirik. "Emakumeak" anitzak izango dira (halabeharrez izango ere) gizonen aldean, baina 
emakume eta gizon bakoitzak ezingo du inoiz bakarra eta errepikaezina izan. 
 
Gure gizartean, narrazioak, literatura, artea, zinea, musika, jolas sozialak… heziketaren oinarrizko egiturak dira. 
Zenbait eredu eta hezkuntz-baloreak transmititzeko bideak dira. Horietan, gizon-emakumeok imitatzeko ereduak, 
bizitzeko era eta estiloak, bizitzaren egoera ezberdinen aurrean errekurtsoak… bilatzen ditugu. Horietaz baliatzen 
gara bizi esperientziak eta erreferentziak transmititzeko. 
 
Gure ikasleen adinean eta ordura arte, ipuinen eredu eta erreferenteak eragin eta garrantzi hezigarri izugarria 

dute. Hezitzeko era eraginkor, pribilegiatu eta lehentasunezkoa dira ipuinak. Logikoa denez, ipuinek jaso diren 
garaiko gizarteari erantuten diote, garaiko gizartea islatu eta transamititzen dute. Askotan, ipuin hauek (bai 
testuetan bai irudietan) genero estereotipo tradizionalak transmititzen dituzte, eta horietatik ikasten dute gure 
ikasleek gizon eta emakume izateko modu hori, bizi eta harremantzeko modu hori. 
 
Haurrentzako ipuinetan (filme, abesti, jolasetan…) azaltzen diren genero estereotipo hauek, maskulinoa eta 
femeninoa, ez dira berezkoak, eraikuntza soziala baizik, ikasi egiten dira, alegia. Edo ez. Ez ikastea posible da. 
Eta kontra egitea ere bai. Kritikatu, zuzendu, saihestu, aldatu… ordezkatu daitezke. Eredu hauek identifikatzen eta 
bereizten erakutsi behar diegu, dakarten bizitza mota jakinik, imitatu nahi duten edo ez baloratu eta erabaki 
dezaten. Gainera, bestelako istorioa, pertsonai eta eredu alternatiboak bilatu ditzakegu aniztasuna, askatasun 
pertsonala eta berdintasunean oinarritutako pertsona eta harremanak irudikatzen dituztenak. Unitate didaktiko 
honetako jolasen eta koadernoen helburua eta edukia hauxe da: maskulinotasun eta femeninotasun genero 
estereotipoak transmititzen dituzten haurren ipuinen elementuak ezagutu eta aztertzea. 
 
Hau guztia beharrezkoa da gure ikasleak pertsona anitzak, bakarrak era errepikaezinak izatea nahi badugu, eta 

berdintasunezko elkarrenganako zainketarako harremanak eta tratu onak bizitzea nahi badugu. 
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Gure ikasleak pertsona bezala familian, eskolan, lagunen artean, hirian, ipuinetan… bere munduan hezitu eta 
garatzen doaz. Beren eskola ez da soilik bere munduaren parte, baizik eta ezagutu, baloratu, ulertu eta irudikatu, 
bizi eta kontatzeko tresna eta oinarrizko irizpideak ematen dizkie. Gure ardura da horretaz konsziente izan eta 
horren arabera jokatzea. 

  

2 MATERIALAK ETA EKINTZAK 

  

Unitate didaktiko honek bi jolas edo material osagarri ditu: 
 
1.- "Ipuinen loteria" jolasa (loteria edo bingoan jolasteko kartoiak eta karta baraja bat kartoietako elementuak 
kantatzeko). 
2.- "Nesken oka" eta "Mutilen oka" jolasak (bi taula okaren jolasean jolasteko). 
 
Hauek guztietarako gomendatutako zenbait aktibitate: 
 
Taula, kartoi, karten irudiak ezagutzea. Kartetako 111 irudi edo okaren 4 taula banatu eta irudiak komentatzea, 
izenak ikastea, jolasaren kontestuan duten esanahia(k) definitzea. Gehien harritu, interesatu, gustatu edo ez, 
ezezagunak diren horietan erreparatu eta zergatik esatea. Irudi osagarriak bilatzea, sinonimoak, antonimoak... 
Hormirudi eta mapa kontzeptualetan sailkatu eta taldekatu, erakusketak, laburpenak, aurkezpenak egitea… 
Momentuko berriekin, eskolako gertakariekin, irakurritako ipuin eta ikusitako filmeekin, etab. lotzea. 
 
Taula eta kartetako irudiak asmatzea soilik baiezko edo ezezko batekin erantzun daitezkeen galderen bitartez, 
logikaren bitartez eta aukerak eliminatuz, mimika eta errepresentazio motzen bitartez… 

 
Karta, taula, printze, printzesei, etabarrei irudi berriak 

gehitzea. Irudi berriak asmatzea, istorio motzak sortzea, etab. 
 
Aurkitzea, kontatzea, antzeztea… Irudi sorta bat banatu eta 
hauetan oinarrituz deskribapen motzak edo errelatoak idatzi, 
elkarrizketak, antzezpenak egin… eredu tradizionalari jarraituz 
edo aldatuz, etab. 
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3 “IPUINEN LOTERIA” JOLASA 

  

Taldeka jolasteko mahai-jolasa. 
 
Osagaiak: 

- Loteria edo bingoan jolasteko 32 kartoi. Kartoi bakoitzak 13 irudi ezberdin ditu. 
- 111 kartetako baraja kartoietako irudiak kantatzeko. 
 
3.1. EDUKIA: 

 
111 irudiek haurrentzako ipuin eta kontakizunetan azaltzen diren elementuak dira, bai klasiko eta tradizionalak 
bai modernoetan. Genero estereotipo maskulinoa eta femeninoa erabili eta identifikatzen diren elementuak dira. 
Jolasaren helburua ikasleek hauek ezagutzea da, nahi izanez gero aldatu edo saihesteko. 
 
Horretarako, eduki dinamika ezberdinak erabili daitezke: 
 - Irudi bakoitza orokorrean emakume edo gizonekin edo biekin erlazionatzen den galdetu. Adibideak jarri, 

zergatik esan, argudiatu, desadostu, etab. 
- Irizpide hauen arabera kartak sailkatu: emakumeei guztiz egokituta, gizonei guztiz egokituta, biei egokituta, 

zalantzazko egokiera… Zergatiak azaldu. Ikusi zer emakume edo gizon perfila ematen digun horrek, etab. 
- Emakume eta gizonentzako irudi bera egokitzen den kasuetan, ematen zaion egokiera berdina den ala ez ikusi 

(adibidez, karroza gizonetzat karroza-gidari izan daiteke eta emakumeentzat bidaiari, danborra mutilentzat 
soldadu/guda eta neskentzat festa izan daiteke, belaontzia gizonentzat pirata izan daiteke eta neskentzat 
harrapatutako presa). 

- Batzuei eta bestei egokitzen zaizkien objektuak sailkatu edo sintezitatu eta zer pertsona mota definitzen duten 
azaldu. 
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- Gizonei emakumeei baino elementu gehiago zergatik egokitzen zaizkien galdetu. Emakume baino gizonen istorio 

gehiago dauden frogatu, protagonistak gizonak emakumeak baino gehiago diren, etab. 
 
Kartetan irudiak biltzen dituzten koloreetako koadroak estetikoak dira soilik eta ez dute edukiarekin edo jolasaren 

funtzioarekin zerikusirik. Dena den, eta nahi izanez gero, koloreen arabera kartak errazago banatu edo zatitu 
daitezke taldeka aztertzeko nahastu edo errepikatu gabe. 
 
Loteriako 32 kartoiak emakumeen eta gizonen eredu edo erreferentzi ezberdinak adierazten dituzte, haurrentzako 
ipuin eta kontakizunetako egokitzapenekin topatu edo eraiki ditzakegunak. Zentzu honetan badaude argi eta garbi 
maskulinoak eta femeninoak diren kartoiak (estereotipo tradizionalari dagozkionak) eta zalantzazko edo 
nahastuago dauden beste batzuk. Helburua zera da: ikustea zer neska edo mutil mota litzateke ipuin horietako 
pertsonaiak imitatuko lituzkeen pertsona eta pentsatzea gizarteak zer kartoi mota egokitzen dien eta beraiei zer 
kartoi mota egokitzea gustatuko litzaiekeen. 
 
Horretarako, loteriaren jolasaren aurretik, bitartean eta ondoren edukiaren inguruko dinamika batzuk erabili 
daitezke: 
- "Neskaren kartoia", "mutilaren kartoia", bien kartoia edo zalantzazko kartoia den galdetu. Zergatik, zertan 

nabaritzen da? Ba al dago zalantzazko elementuren bat, sobran edo faltan dagoena? Zer ezaugarri izango lituzke 
pertsona horrek? Zer gauzak egingo lituzke eta zeintzuk ez?, etab. 

- Kartoiarekin bat datorren/datozen pertsonai tiporik dagoen/dauden galdetu. Zertan dator bat eta zertan ez? 
Nolakoa da pertsonai hori? Zer bestelako ezaugarri ditu? Nola bizi eta zer jarrera hartzen du?, etab. 

- Kartoiarekin bat datorren pertsona bat marraztu edota deskribatu. 
- Gure gizartean, etxean, eskolan… zer kartoi mota tokatu zaigun. Zer kartoi mota egokitu digute eta zein nahi edo 

gustatuko litaigukeen. Zer egin dezakegun. 
 
3.2. JOLASAREN DINAMIKA: 
 
Garrantzitsua da jolastu aurretik ikasleek loteria edo bingoko irudiak ezagutzea (guztira 111 dira), aurrean 
aipatutako dinamika batzuen bitartez. 
 
Materialak ez du inongo elementurik kartoi gaineko kantatutako irudiak markatzeko. Beharrezkoa da aurretik 
markadore txiki hauek prestatzea (garbantzuak, babarrunak… plastikozko, egurrezko, metalezko fitxak… 
paperezko, kartoizko zatitxoak… klipak, grapak…). Ezin da kartoietan idatzi edota margotu. 
 
Ikasleen artean kartoiak banatzen dira. Ikasle batek kartak nahastu, buruz behera pilatuta jartzen ditu eta banan 
bana altxatzen joaten da. Karta bat hartzen duen bakoitzean, zer den esaten (kantatu) du karta ikaskide 
partehartzaileei erakutsiz. Kantatutako kartak buruz gora jartzen dira (ikasle guztiek ikusteko moduan, ahal bada) 
arbelean, mahaian, muralean, atrilean… 
 
Kartoia osatzen lehenengo ikasleak (13 irudi ezberdin) "bingo", "lotto" edo "loteria" kantatzen du. Kartoi bat 
osatzen duen ikasleak besteei erakutsi beharko die eta ezaugarriak komentatu. "Neskaren kartoia", "mutilaren 
kartoia", etab. den esango du, aurreko atalean aipatutako jarraibideen arabera (edukia eta edukiak lantzeko 
dinamikak). 
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4 “NESKEN OKA” ETA “MUTILEN OKA” 

  

Mahai jolasa talde txikitan jolasteko. Garrantzitsua da neskak nahiz mutilak oka-jolas biak ezagutu eta bietan 
jolastea. 
 
Osagaiak: 

- "Nesken oka" jolasaren bi taula berdin-berdinak. 
- "Mutilen oka" jolasaren bi taula berdin-berdinak. 
Taula bakoitzak 63 lauki ditu, sarrerakoa eta irteerakoa barne, ohiko oka jolasean bezala. 
 
Oka egoten ohi den laukietan (5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 eta 59 laukiak) nesken okaren kasuan 
printzesak daude (lauki arrosak), eta mutilenean printzeak (lauki urdinak). Lauki hauetan erortzean hurrengora 
pasa eta dadoa berriz botatzen da: 
- Printzesatik printzesara eta dadoa jaurtitzera. 
- Printzetik printzera eta dadoa jaurtitzera.  
 
Lauki bereziak, taula bietan horiz daudenak, ohiko 
oka jolasarenak dira: 
- Zubitik zubira eta berriro tira (6 eta 12 laukiak). 
- Dadotik dadora eta jaurti berriro albora (26 eta 53 

laukiak). 
- Ostatua (19 laukia): txanda bat jolastu gabe. 
- Putzua (31 laukia): jolastu gabe bertatik beste 

jokalari bat pasa arte. 
- Laberintoa (42 laukia): 30 laukira itzuli. 
- Espetxea (52 laukia): hiru txanda jolastu gabe. 
- Eskeletoa (58 laukia): 1 laukira itzuli.  
 
3.1. EDUKIA: 
 
Oka egoten ohi den lekuetan printzesa eta printzeen 
irudiak daude, haurrentzako ipuin eta 
kontakizunetako pertsonaien jarduera, ezaugarri, eta 
aspektu ezberdinak jasotzen dituztenak. Printzesa eta 
printzeen arteko laukietan, normalean ipuin eta 
kontakizun horietan egokitzen zaizkien objektu, 
jarduera eta egoerak azaltzen dira. Modu honetan, 
hasierako laukiaren printzesa eta printzea bere 
pertsonalitate, bizimodu eta harremanak garatzen, 
osatzen eta zehazten doaz jolasean aurrera egin ahala. 
 
Testuingurutik ateratako ezaugarri, pertsonai eta istorio ezberdinen elementuak elkartu dira, gehiegizko emaitza 
iruditu dakigukelarik. Dena den, ez da inolaz ere faltsua edo gezurtia. Helburu didaktikoa duen metodologiazko 
lizentzia bat da, literalitate eta pilaketaren bidez eredu eta pertsonai horien atzean dagoena azpimarratu eta 
agerian utzi nahi duena. Nolabait esatearren, haurrentzako ipuin eta kontakizunetan hitzez hitz neska-mutilentzat 
eta emakume-gizonentzat proposatzen dena. 
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Jolasaren helburua, gure ikasleek neskentzat eta 
mutilentzat proposatzen den bizi-ibilbide 

ezberdinaz ohartzea da, ipuinetako elementuek 
transmititzen duten genero eredu tradizionalaren 
arabera. Baita printzesa paper horiek (estereotipo 
femeninoa) eta printze paper horiek (esteriotipo 
maskulinoa) zer ondorio dituzten neska-mutilen 
aniztasun eta askatasun pertsonalerako eta garapen 
pertsonal hauetatik bien artean ezarri daitezkeen 
harremanak. 
 
Horretarako, oka jolasaren aurretik, bitartean eta 
ondoren dinamika ezberdinak erabili daitezke: 
 
- Taula bakoitza ezagutu eta elkarren artean alderatu, 

ibilbide osoa kontuan hartuz edo lauki zehatzak 
kontuan hartuz (adibidez, bi tauletako 1. laukia). 

- Printzea edo printzesari ematen dizkieten ezugarri, 
jarduera eta aukeren arabera irudi ezberdinetako 
esanahia aztertu. 

- Oka bakoitzaren istorioa kontatu edo idatzi, 
ibilbidearen gora-beherak eta ematen diren 
aldaketak. 

- Irudiren bat aldatu, gehitu edo kenduko litzatekeen ikusi, oka jolas hauek taldearen erreferentzi, eredu eta 
irakurketetara moldatzeko helburuarekin. 

- Denen artean egungo neska-mutilen oka jolas erreala egin. Taula bakarra izango litzateke? Bi taula ezberdin 
izango lirateke? Lauki komunak izango lituzkete? Zeintzuk? Eta ezberdinak? 

- Taula hauetan eskola lauki komuna izango litzateke? Nesken eta mutilen oka jolas taula bakar bat egongo 
litzateke? Bi taula egongo lirateke? 


