
 

NAHIKO! 5

IKASLEAREN

  

1 NNOORREEKKIINN  BBII

  

Osatu ezazu beheko taula. Ezker aldean, 
“Elena, nere ama”, edo “Iñaki, nere amaren bigarren senarra”, etabar). Eskubian, pertsona horrekin duzun 
harremana adierazi ezazu (adibidez: “elkarrekin egoten gara”, “barre asko egit
“ez nau ulertzen”, etabar). 
 

NEREKIN BIZI DIREN PERTSONAK

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

EEZ NN
BBAKARRIK

BBIZI

  

NAHIKO! 5-6 44  
UNITATE 

DIDAKTIKOA

  

IKASLEAREN KOADERNOA (1/2)

 

IIZZII  NNAAIIZZ??  NNOOLLAA  BBIIZZII  GG

Osatu ezazu beheko taula. Ezker aldean, pertsonen izena eta lotzen zaituzten senidetasuna idatz ezazu (adibidez: 
“Elena, nere ama”, edo “Iñaki, nere amaren bigarren senarra”, etabar). Eskubian, pertsona horrekin duzun 
harremana adierazi ezazu (adibidez: “elkarrekin egoten gara”, “barre asko egiten dugu”, “ia beti haserre gaude”, 

NEREKIN BIZI DIREN PERTSONAK BERAIEKIN DUDAN HARREMANA
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(1/2) 

GGAARRAA??  

pertsonen izena eta lotzen zaituzten senidetasuna idatz ezazu (adibidez: 
“Elena, nere ama”, edo “Iñaki, nere amaren bigarren senarra”, etabar). Eskubian, pertsona horrekin duzun 

en dugu”, “ia beti haserre gaude”, 

BERAIEKIN DUDAN HARREMANA 



EZ NAIZ BAKARRIK BIZI 4. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA 
 

  

2 MMAAIITTEE  AALL  DDIITTUUTT??  

  

MMAAIITTEE  AALL  DDUUTT  PPEERRTTSSOONNAA  HHOORRII??  
PERTSONA BAKOITZARI BURUZKO GALDERAK, ZUK ERANTZUTEKO 

 1 2 3 
1.- Nere gustukoa al da? Atsegina iruditzen al zait?    

2.- Ikusteak bakarrik sutan jartzen al nau?    

3.- Bera baino gehiago naizela uste al dut?    

4.- Nik nahi bezalakoa izan beharko litzateke?    

5.- Berarekin harreman on bat izan nahi al dut?    

6.- Aspergarria eta higuingarria iruditzen al zait?    

7.- Berak nahi duen bezala izateko eskubidea al du?    

    
8.- Berarekin egoteko denbora hartzen al dut?    

9.- Errespetuz hitz egiten al diot?    

10.- Entzuten al diot hitz egiten didanean?    

11.- Garrasi egiten al diot? Zakarra al naiz berarekin?    

12.- Barre egiten dut berarekin? Ondo pasatzen al dut?    

13.- Laztantzen dut, muxukatu eta besarkatzen al dut?    

14.- Nere etxekolanak berak egitea nahi al dut?    

15.- Berarekin beti arrazoia izan nahi al dut?    

16.- Inoiz jo edo mehatxatu egin al dut?    

17.- Nere gauza onak eta txarrak kontatzen al dizkiot?    

18.- Gaizki eginak barkatzeko eskatzen al diot?    

19.- Berak neri gaizki eginak errez barkatzen al dizkiot?    

20.- Behar dudanean laguntza eskatzen al diot?    

21.- Etxekoen eta nere zerbitzaritzat hartzen al dut?    

        
22.- Berak lagun asko edukitzea gustatzen al zait?    

23.- Lagunekin doanean, haserretu egiten al naiz?    

24.- Barre egiten al dut beretaz nere lagunekin?    

25.- Beti nerekin bakarrik egotea nahi al dut?    

26.- Bere arrakasta eta ospearekin pozten al naiz?    

        
27.- Bere lana inportantea al da neretzat?    

28.- Lana utzi beharko luke etxekoak zaintzeko?    

29.- Bere lana egiten laguntzen al diot?    

30.- Laneko proiektuez galdetzen al diot?    

31.- Axola al zait lanean nik baino arrakasta eta soldata handiagoa (emaitza 
hobeagoak) izatea? 
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Maite al dituzu etxekoak? Bai? Zertan nabari da? Ikusten
denik. Ez pentsa maitasuna gure barruan dagoen eta inork ikusi ezin duen
Maitasuna begi bistakoa da. Ikusi nahi al
Aukeratu itzazu hiru pertsona eta beraien izenak idatz
erantzun itzazu ezkerreko galderak. Bukatzen duzunean, irakasleari
erantzuna klabeena denean, borobil
iritsi da zure maitasunaren termometroa p

 
  

4. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA

Maite al dituzu etxekoak? Bai? Zertan nabari da? Ikusten al da? Ez pentsa maitasuna i
maitasuna gure barruan dagoen eta inork ikusi ezin duen zerbait den

Ikusi nahi al duzu? Bai? Aurrera! 
Aukeratu itzazu hiru pertsona eta beraien izenak idatz itzazu termotroen azpian. Irakurri eta 

ezkerreko galderak. Bukatzen duzunean, irakasleari klabeak eskatu. Zure 
erantzuna klabeena denean, borobil bat margotu ezazu termometroan azpikaldetik hasita.

a zure maitasunaren termometroa persona bakoitzaren kasuan? 

IKASLEAREN KOADERNOA 

al da? Ez pentsa maitasuna ikustezina 
zerbait denik. 

termotroen azpian. Irakurri eta 
klabeak eskatu. Zure 

bat margotu ezazu termometroan azpikaldetik hasita. Noraino 
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3 EENNEE  LLAAGGUUNN  MM

  

Zeintzuk dira zure lagun minak, zure lagun maiteak? Hots, maite dituzunak eta zu maite zaituztenak.  
Idatz itzazu beren izenak goiko sexu ikurren barruan. Eta behekoetan, zergatik diren zure lagun 
beste lagun edo ezagunek ez dutena. Zelako harremanak dituzu beraiekin eta beste batzuekin ez.
Denak mutilak al dira? Denak neskak? Zergatik? Lagun berriak egiterakoan, garrantzitsua da zuretzat neska edo 
mutila izatea? 
 

  

4 UURRRREEZZKKOO  LLAA

  

Ziurrenik baduzu lagun berezi-berezi bat. 
lagun hori? Zergatik esaten da altxorrik preziatuena dela? Nolakoa da pertsona hori? Ezker aldean, ideia batzuk 
ematen dizkizugu. Idatz ezazu zure iritzia eskubi aldean.
 

 
konfidantza osokoa 

alaia 

leiala eskuzabala 

egizalea 

persona ona 

4. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA

MMIINNAAKK  

Zeintzuk dira zure lagun minak, zure lagun maiteak? Hots, maite dituzunak eta zu maite zaituztenak.  
Idatz itzazu beren izenak goiko sexu ikurren barruan. Eta behekoetan, zergatik diren zure lagun 
beste lagun edo ezagunek ez dutena. Zelako harremanak dituzu beraiekin eta beste batzuekin ez.
Denak mutilak al dira? Denak neskak? Zergatik? Lagun berriak egiterakoan, garrantzitsua da zuretzat neska edo 

AAGGUUNNAA  

berezi bat. Lagunik onena. Kuttunena. Edo izan duzu. Eta izango duzu. Nolakoa da 
lagun hori? Zergatik esaten da altxorrik preziatuena dela? Nolakoa da pertsona hori? Ezker aldean, ideia batzuk 

ezazu zure iritzia eskubi aldean. 

 

IKASLEAREN KOADERNOA 

Zeintzuk dira zure lagun minak, zure lagun maiteak? Hots, maite dituzunak eta zu maite zaituztenak.   
Idatz itzazu beren izenak goiko sexu ikurren barruan. Eta behekoetan, zergatik diren zure lagun maiteak. Zer dute 
beste lagun edo ezagunek ez dutena. Zelako harremanak dituzu beraiekin eta beste batzuekin ez. 
Denak mutilak al dira? Denak neskak? Zergatik? Lagun berriak egiterakoan, garrantzitsua da zuretzat neska edo 

 

Lagunik onena. Kuttunena. Edo izan duzu. Eta izango duzu. Nolakoa da 
lagun hori? Zergatik esaten da altxorrik preziatuena dela? Nolakoa da pertsona hori? Ezker aldean, ideia batzuk 
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5 ZZEERR  DDAA  MMAAIITT

  

Harreman asko daude pertsonen artean. Batzuk errespetuzko eta maitasunezkoak dira. Beste batzuk, ez. Ba al 
dakizu bereizten? 
 

MMAAIITT

Bi pertsona beti elkarrekin eta bakarrik, gauza berak egiten, zaletasun berekin, bat 
balira bezala. 

Bakoitzak bere bizitza proiektua aurrera eraman bestearen errespetua, laguntza eta 
babesarekin. 

Bizitza proiektu bietatik onena aukeratu eta beste pertsona horretara 
maitasunez. 

Bion artean ahal den diru gehien lortu, bizitza kalitatea ezin hobea edukitzeko.

Bestearen askatasuna, autonomia eta zoriona bultzatu, lagundu eta horrekin poztu.

Norberaren izaera eta bizitza proiektua bultzatuko duen 

Inork ulertzen eta kontrolatzen ez duen atrakzio kimiko misteriotsua. Ona edo 
txarra. Loteria bat. 

Eskutik helduta begietara begiratu eta bihotza saltoka sentitu beste ezerri garrantzia 
eman gabe. 
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TTAASSUUNNAA??  

Harreman asko daude pertsonen artean. Batzuk errespetuzko eta maitasunezkoak dira. Beste batzuk, ez. Ba al 

TTAASSUUNNAA  DDAA??  

elkarrekin eta bakarrik, gauza berak egiten, zaletasun berekin, bat 

Bakoitzak bere bizitza proiektua aurrera eraman bestearen errespetua, laguntza eta 

Bizitza proiektu bietatik onena aukeratu eta beste pertsona horretara dedikatzea 

Bion artean ahal den diru gehien lortu, bizitza kalitatea ezin hobea edukitzeko. 

estearen askatasuna, autonomia eta zoriona bultzatu, lagundu eta horrekin poztu. 

Norberaren izaera eta bizitza proiektua bultzatuko duen proiektu amankomuna. 

Inork ulertzen eta kontrolatzen ez duen atrakzio kimiko misteriotsua. Ona edo 

Eskutik helduta begietara begiratu eta bihotza saltoka sentitu beste ezerri garrantzia 
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Harreman asko daude pertsonen artean. Batzuk errespetuzko eta maitasunezkoak dira. Beste batzuk, ez. Ba al 

BAI EZ 

  

  

  

  

  

  

  

  



EZ NAIZ BAKARRIK BIZI 4. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA 
 

  

6 GGIIZZAA  EESSKKUUBBIIDDEEEENN  PPRROOPPOOSSAAMMEENNAA  

  

Pelikula eta kantetan, herri eta kultura ezberdinetan, ezagutzen ditugun etxe eta familietan, familiarteko harreman 
mota eta eredu asko aurkituko ditugu.  Denek balio al dute? Edozein ohiturak balio al du? Zeintzuk dira 
baliagarriak eta zeintzuk ez? 
Giza eskubideen proposamena garbia da: gizon-emakumeen giza eskubideak errespetatzen dituztenak dira 
onargarriak. Beste guztiak, ez. 
 

Idatz ezazu laukitxoan Giza Eskubideen Aldarrikapenaren zein atalaren kontra 
doaz gure gizartean gertatzen diren jokabide hauek 

ATALA 

Emakumeei gizonezkoei baino eskubide 
gutxiago onartzen dien familia. 

 

Gizonezkoak emakumeak baino gehiago eta hobeak direla uste duen pertsona.  

Bere bizikidea jo, jipoitu, torturatu eta  
hil egiten duen gizona.  

Emakumeei lan berbera eginez soldata askoz txikiago ordaintzen dien enpresa.  

Emakume ezkonduari ezkongabe zenean  
zituen eskubideak kendu eta senarraren menpe jartzen duen ohitura.  

Ezkontza bukatzen denean, emakumea inongo eskubiderik gabe geratzen dena.  

Emakumeei etxetik kanpo lan egiten  
uzten ez dien familia. 

 

Emakumeei etengabeko barre eta iraina  
onartzen duen heziketa. 

 

Emakumeak kalean bakarrik eta lasai, gizonezkoak bezala, ibiltzea debekatzen  
duen gizartea. 

 

Bere emaztea beldurpean duen gizona,  
denetarako bere baimena behar duelarik.  

Tratu txarrak jasaten ari diren emakume eta haurrak behar bezala babesten ez 
dituen gizartea. 

 

Inguruan tratu txarren berri izanda ezer egiten ez duten bizilagunak.  
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GIZA ESKUBIDEEN A

 
 
11..  AATTAALLAA  
Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak 
dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez 
jokatu beharra dute. 
 
 
33..  AATTAALLAA  
Norbanako guztiek dute bizitzeko
 
 
55..  AATTAALLAA  
Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo tratu txar, anker eta lotsarazlerik 
eman ere. 
 
 
77..  AATTAALLAA  
Gizon-emakume guztiak berdinak dira legearen aurrean eta denek dute, 
bereizkeriarik gabe, legezko babesa izateko eskubidea.
 
 
1166..  AATTAALLAA  
Gizonek eta emakumeek, ezkontadinetik aurrera, ezkontzeko eta familia eratzeko 
eskubidea dute; eta, ezkontzari dagokionez, eskubide berberak
dituzte bai ezkonduta jarraituz gero eta bai ezkontza
Ezkongaien baimen aske eta osoz ez bada, ez
 
 
2222..  AATTAALLAA  
Pertsona orok du, gizarteko kide denez gero, gizarte
eskubidea. 
 
 
2233..  AATTAALLAA  
Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana aukeratzekoa, lanbaldintza 
bidezkoak eta egokiak izatekoa, eta langabeziar
Pertsona orok du, bereizkeriarik gabe, lan beragatik lansari 
eskubidea. 
 
 
2255..  AATTAALLAA  
Amek eta haurrek laguntza bereziak jasotzeko eskubidea dute. Haur guztiek, 
senar-emazteengandik nahiz ezkontzatik kanpo jaiotakoek, gizartearen babes 
berbera izateko eskubidea dute.
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GIZA ESKUBIDEEN ALDARRIKAPEN UNIBERTSALA

emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak 
dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez 

Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta segurtasunerako eskubidea.

Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo tratu txar, anker eta lotsarazlerik 

emakume guztiak berdinak dira legearen aurrean eta denek dute, 
egezko babesa izateko eskubidea. 

Gizonek eta emakumeek, ezkontadinetik aurrera, ezkontzeko eta familia eratzeko 
eskubidea dute; eta, ezkontzari dagokionez, eskubide berberak 
dituzte bai ezkonduta jarraituz gero eta bai ezkontza-lotura ezabatuz gero ere. 
Ezkongaien baimen aske eta osoz ez bada, ez dago ezkontzerik. 

Pertsona orok du, gizarteko kide denez gero, gizarte-segurantza izateko 

Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana aukeratzekoa, lanbaldintza 
bidezkoak eta egokiak izatekoa, eta langabeziaren aurkako laguntza jasotzekoa. 
Pertsona orok du, bereizkeriarik gabe, lan beragatik lansari verbera jasotzeko 

Amek eta haurrek laguntza bereziak jasotzeko eskubidea dute. Haur guztiek, 
emazteengandik nahiz ezkontzatik kanpo jaiotakoek, gizartearen babes 

eskubidea dute. 

IKASLEAREN KOADERNOA 

ERTSALA 

emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak 
dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez 

, aske izateko eta segurtasunerako eskubidea. 

Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo tratu txar, anker eta lotsarazlerik 

emakume guztiak berdinak dira legearen aurrean eta denek dute, 

Gizonek eta emakumeek, ezkontadinetik aurrera, ezkontzeko eta familia eratzeko 

gero ere. 

segurantza izateko 

Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana aukeratzekoa, lanbaldintza 
en aurkako laguntza jasotzekoa. 

jasotzeko 

Amek eta haurrek laguntza bereziak jasotzeko eskubidea dute. Haur guztiek, 
emazteengandik nahiz ezkontzatik kanpo jaiotakoek, gizartearen babes 
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7 NNIIRREE  SSAARREEAA

  

Maite ditudan pertsonek eta benetan maite nauten  pertsonek sarea osatzen dute nerekin, nere sarea. 
ziurtasun eta bizitza sarea da. Ni zaindu, babestu eta laguntzen nauena. Beti pre
eta konpondu behar dudan sarea da. Sare honi esker, hobeto bizi naiteke, pozik eta 
 
 
 
 

4. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN KOADERNOA

A  

Maite ditudan pertsonek eta benetan maite nauten  pertsonek sarea osatzen dute nerekin, nere sarea. 
bizitza sarea da. Ni zaindu, babestu eta laguntzen nauena. Beti prest egon dadin, etengabe handitu 

eta konpondu behar dudan sarea da. Sare honi esker, hobeto bizi naiteke, pozik eta  zoriontsu.

Idatz ezazu borobiletan, zure sarea 
osatzen duten pertsonen izenak. 

Kontutan izan koloreek bizitzaren 
esparruak adierazten dutela. 

Lotu itzazu borobilak beraien 
arteko harremanekin. 

Gehiago behar badituzu, borobil 
gehiago egin ditzakezu. 

 

NI 

NEU 

IKASLEAREN KOADERNOA 

Maite ditudan pertsonek eta benetan maite nauten  pertsonek sarea osatzen dute nerekin, nere sarea. Maitasun, 
st egon dadin, etengabe handitu 

zoriontsu. 
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