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IKASLEAREN KOADERNOA (1/1)

Bi ikasturtez jarraitutako NAHIKO Programaren bukaerara iristen ari 
unea da. Hemendik aurrera zure bizitzarako erabakiak eta irizpideak finkatzeko garaia: nora joan nahi duzun, 
nondik eta norekin, nola bizi nahi duzun eta nola ez, nolakoa izan nahi duzun eta nolakoa ez. Zure esku 

  

1 HHIITTZZ  EEMMAATTEENN

  

Irudikatu ezazu Giza Eskubideen Zuhaitza, Tratu Onen Zuhaitza, eraikiko dugula NAHIKO! Programaren ikasle 
guztien artean. Zuhaitz hori egiteko, ikasle bakoitzak bere konpromiso pertsonala eramango du, lauki honetan 
idatzita. Zein da zure konpromisoa? Zer egingo duzu zuk?
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zara. Ibilbidea gogoratzeko eta laburtzeko 
unea da. Hemendik aurrera zure bizitzarako erabakiak eta irizpideak finkatzeko garaia: nora joan nahi duzun, 
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Irudikatu ezazu Giza Eskubideen Zuhaitza, Tratu Onen Zuhaitza, eraikiko dugula NAHIKO! Programaren ikasle 
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2 EEGGUUNNEERROOKKOO

OOLLIINNPPIIKKOOAA  
  

Azken laburpena egiteko garaia da. Kokatu itzazu argazkiak, marrazkiak, telak... eraztunen barruan. Idatz itzazu 
hitzak, bertsoak, kantak, ipuinak... lerroetan.
ANIMO ARTISTA! 
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BBIIKKOOTTEEAANN  
 
  

IZI FAMILIAN 6. UNITATE DIDAKTIKOA IKASLEAREN
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Azken laburpena egiteko garaia da. Kokatu itzazu argazkiak, marrazkiak, telak... eraztunen barruan. Idatz itzazu 
hitzak, bertsoak, kantak, ipuinak... lerroetan. Nahi duzun guztia zure eguneroko bizitzarako bandera egiteko. 
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Azken laburpena egiteko garaia da. Kokatu itzazu argazkiak, marrazkiak, telak... eraztunen barruan. Idatz itzazu 
Nahi duzun guztia zure eguneroko bizitzarako bandera egiteko. 
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3 NNEERREE  BBIIKKOOTT

  

Egunen batean bikotea baduzu eta bikotearekin bizitzea erabakitzen baduzu, 
eguneroko bizimodua elkarrekin eginez, nola adieraziko diozu zure maitasuna? 
Zein elkarbizitza proposamena egingo diozu? Zer bizitza proiektu amankomuna 
eraikiko duzu berarekin? 
Adierazi ezazu hori guztia kantu bat eginez. Har ezazu zure gustuko kantu baten 
musika eta idatzi egiozu hau guztiarekin letra berria zure hitzekin. Idatz ezazu, 
soinu ezagun bat erabiliz, zure bikoteari eskainiko diozun maitasun kanta.
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TTEEAARRII  MMAAIITTAASSUUNN  KKAANN

Egunen batean bikotea baduzu eta bikotearekin bizitzea erabakitzen baduzu, 
eguneroko bizimodua elkarrekin eginez, nola adieraziko diozu zure maitasuna? 
Zein elkarbizitza proposamena egingo diozu? Zer bizitza proiektu amankomuna 

erazi ezazu hori guztia kantu bat eginez. Har ezazu zure gustuko kantu baten 
musika eta idatzi egiozu hau guztiarekin letra berria zure hitzekin. Idatz ezazu, 
soinu ezagun bat erabiliz, zure bikoteari eskainiko diozun maitasun kanta. 
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