
 

NAHIKO! 3

IKASLEAREN

Lagun agurgarria: 

 
Lehendabiziko unitate didaktikoan, nahiz neska nahiz mutilen bizitzan 
zainketak duen garrantzia ikusi duzu eta 
ere ikusi duzu. 
 
Bigarren unitatean berriz, 
norbera pertsona errepikaezi
izaera eta bizitza galerazten edota zailtzen diguten ereduak ezagutu
dituzu (Nesken oka eta Mutilen oka).
 
Izan ere, zainketak eta aniztasunak
mundu hobea eta justuagoa
da, guztion zainketa, bai
egiten badugu. Hau da,
duten bizitza izateko
 
Hirugarren unitate honetan 
bai neskentzako eta bai mutilentzako
bide honek, emakume bakoitzak eta gizon bakoitzak
izan eta bizitzeko, eta ez
eta beste batean gizona izateagatik

 
Horrela, gure ekarbizitza berdintasunean
ondorioz, tratu onak izango ditugu emakume eta gizonen artean.
Ondo pasa! 
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Lehendabiziko unitate didaktikoan, nahiz neska nahiz mutilen bizitzan 
zainketak duen garrantzia ikusi duzu eta zainketa zainduz ikasten dela 

Bigarren unitatean berriz, aniztasunaren balio handia egiaztatu duzu, 
norbera pertsona errepikaezina izatearen balioa. Era berean, nahi dugun 
izaera eta bizitza galerazten edota zailtzen diguten ereduak ezagutu 
dituzu (Nesken oka eta Mutilen oka).  

Izan ere, zainketak eta aniztasunak berdintasuna behar dute derrigorrez
mundu hobea eta justuagoa eraikitzeko (puntu berdez beterikoa). Hau 
da, guztion zainketa, bai emakumeek eta bai gizonek berdin-berdin 

Hau da, emakumeek eta gizonek anitzak izan eta nahi 
duten bizitza izateko aukera berberak badituzte. 

Hirugarren unitate honetan Berdintasunaren Oka proposatzen dizugu, 
bai neskentzako eta bai mutilentzako oka berbera. Oka honek, bizitza

honek, emakume bakoitzak eta gizon bakoitzak nahi duen moduan 
tzeko, eta ez era batean emakumea izateagatik (Nesken Oka) 

eta beste batean gizona izateagatik (Mutilen oka). 

Horrela, gure ekarbizitza berdintasunean eta Giza Eskubideetan oinarrituko da eta, 
ditugu emakume eta gizonen artean. 
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Lehendabiziko unitate didaktikoan, nahiz neska nahiz mutilen bizitzan 
zainduz ikasten dela 

balio handia egiaztatu duzu, 
na izatearen balioa. Era berean, nahi dugun 

 

rrigorrez 
Hau 

izan eta nahi 

proposatzen dizugu, 
berbera. Oka honek, bizitza-

nahi duen moduan 
Oka) 
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1 JJOOLLAASS  MMOOLLAASS  

  

3. Unitate Didaktikoaren jolasarekin jolastu ondoren, ariketa hauek egin itzazu, jolasarekin bizi eta ikasitakoa jasoz, 
hausnartuz eta osatuz. 
 

BERDINTASUNAREN OKA JOLASA ESANAHIA  

 
Idatzi ezazu zenbaki hauek dituzten irudiek, zure ustez, duten esanahia. Ikus itzazu adibideak eta antzera egin 
beste guztiak: 
 
01: Alaitasuna, jolasa, protagonismoa, ausardia... 
 
02: Apainketa, zainketa, edertasuna... 
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03: .................................................................. 

07: .................................................................. 

11: .................................................................. 

15: .................................................................. 

17: .................................................................. 

21: .................................................................. 

24: .................................................................. 

29: .................................................................. 

34: .................................................................. 

35: .................................................................. 

 

37: .................................................................. 

39: .................................................................. 

43: .................................................................. 

47: .................................................................. 

48: .................................................................. 

49: .................................................................. 

55: .................................................................. 

61: .................................................................. 

62: .................................................................. 

63: .................................................................. 

 

 

 

HITZA 

Esan ezazu zein 
laukik (zein zenbakik) 

 
 

adierazten 
dute ondoko hitzak. 

 

LAUKIEN 

ZENBAKIAK 
 

 

ZAINKETA 
 

ANIZTASUNA   

 

MAITASUNA 
 

ELKARBIZITZA   

 

ERANTZUKIZUNA 
 

BERDINTASUNA   

 

 
 
  



BERDINTASUNA 3. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA 
 

 
 

BERDINTASUNAREN OKA JOLASA 

EGIA ETA 

GEZURRA 

 

 
Idatzi hauetako laukitxo bakoitzarentzat lau esaldi, bi egiak direnak eta beste bi gezurrezkoak direnak (ikus 
adibidea). 
 

 

Gizonek ez dituzte etxeko lanak egiten. 
 

GEZURRA 

Etxeko lanak ez dira beharrezkoak. 

 
GEZURRA 

Etxeko lanak ondo egiteko, nola egin ikasi behar da. 

 
EGIA 

Etxekoa konpundatu izan behar dugu etxetik kanpo lana egiteko.  
EGIA 

GEZURRA  

 

GEZURRA 
 

EGIA  

EGIA 
 

 

 
 

GEZURRA 

 
 GEZURRA 

 
 EGIA 

 
EGIA 

GEZURRA  

 

GEZURRA 
 

EGIA  

EGIA 
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NORK BERE LEKUA. 
 
Idatzi pertsonai bakoitza agertzen den lekuak:
ganbara, sukaldea, baratza, itsasoa, itsasontzia, hiria, baserria, 
 

Erregea  

Erregina  

Printzea  

Printsesa  

Zalduna  

Anderea  

Aztia  

Sorgina  
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NTTAARRII  

NORK BERE LEKUA. ZEIN? ZERGATIK?  

Idatzi pertsonai bakoitza agertzen den lekuak: gaztelua, jauregia, guda, basoa, dorrea, leihoa,
itsasontzia, hiria, baserria, kobazuloa... 

 

Morroia  

Neskamea  

Ehiztaria  

Irulea  

Itsagizona  

Sirena  

Iratxoa  

Maitagarria  

IZENA 
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gaztelua, jauregia, guda, basoa, dorrea, leihoa, logela, jangela, 
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3 MMUUNNDDUUAARRII  BBEEGGIIRRAA::  GGIIZZOONN  EETTAA  

EEMMAAKKUUMMEEEENN  GGIIZZAA  EESSKKUUBBIIDDEEAAKK  
  

ESALDIAK OSATU 
 
Hona Nazio Batuek aldarrikaturiko Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren lehen hiru artikuloen laburpena. 
Osatu itzazu esaldiak azpiko hitzekin. 
 

Gizon eta                        guztiak 

aske dira                        eta 

                      duintasunez eta 

                   , eta anaitasunez 

behar dute elkarrekin jokatu. 

JAIOTZEZ, EMAKUME, BERDINAK, ESKUBIDEZ 

                    orok ditu aitorpen 

honetan aldarrikatzen diren 

eta 

guztiak, inongo , 

arrazazko... bereizkuntzarik gabe. 

ASKATASUN, PERTSONA, SEXUZKO, ESKUBIDE 

        orok badu 

              , askatasunerako 

eta bere buruaren 

           eskubidea. 

BIZITZARAKO, GIZABANAKO, SEGURTASUNERAKO 
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Kokatu itzazu Giza Eskubideekin lotura dituzten hitz hauek hitz gurutzatuan: 
 
- GIZA ESKUBIDEAK. 
- BERDINTASUNA. 
- ASKATASUNA. 
- BIZITZA. 
- SEGURTASUNA. 
- TRATU ONAK. 
- BABESA. 
- FAMILIA. 
- LANA. 
- ATSEDENA. 
- OSASUNA. 
- HEZKUNTZA.

 
 
  



BERDINTASUNA 3. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA 
 

   

4 IINNGGUURRUU--MMIINNGGUURRUU  

  

BAKOITZARI BEREA 
 
Zure ustez, zer esaldi dira egokiak pertsona hauentzat? Lotu ezazu esaldi 
bakoitza hiru marrazkirekin marren bidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERTSONA 

AUSARTAK 

DIRA 

LAN ASKO 

EGITEN 

DUTE 

ELKAR 

MAITE DUTE 

NI 

BEZALA 

DIRA 

PERTSONA 

AUTONOMOAK 

DIRA 

NERE 

ERRESPETOA 

MEREZI DUTE 

FAMILIA 

BAT 

DIRA 
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