
 

NAHIKO! 5

FAMILIAREN KOADERNOA

Bi ikasturtez jarraitutako NAHIKO Programaren 
unea da. Hemendik aurrera bizitzarako 
etorkizunekoan. 

  

1 NERE FAMILIARI ESKUT

  

Idatz iezaiozu zure oraingo familiari aitorpen eta
Aitortu ezazu zugandik egin eta egiten 
duzuna. Esaiezu hori guztia. Esker ezazu 
Buruan izan eman dizuten guztia, zor diezun guztia.
garrantzitsuena, oinarrizkoena.  
Pentsa ezazu etorkizuneko familian izan nahi dituzun
gogoratu. Orrialdea pasa eta idatz ezazu 
Idatzi ondoren, emaiezu irakurri eta izenpetu dezaten
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jarraitutako NAHIKO Programaren bukaerara iristen ari gara. Ibilbidea gogoratzeko eta laburtzeko 
a. Hemendik aurrera bizitzarako erabakiak eta irizpideak finkatzeko garaia: gaurko 

NERE FAMILIARI ESKUTIZA 

zure oraingo familiari aitorpen eta esker oneko eskutitza. 
ezazu zugandik egin eta egiten dutena. Aitortu beraiek bezala egin nahi duzuna.

ezazu hori guztia. 
zor diezun guztia. Pentsa ezazu zer den zure familiako gauzarik 

Pentsa ezazu etorkizuneko familian izan nahi dituzun oraingo familiaren gauzak. Denbora hartu.
eta idatz ezazu zure gutuna. 

Idatzi ondoren, emaiezu irakurri eta izenpetu dezaten. 

IZENA 

ERDINTASUNEZ 

IDETASUNEZ 

AMILIAN 
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gara. Ibilbidea gogoratzeko eta laburtzeko 
ideak finkatzeko garaia: gaurko familian eta 

 

IKASLEEK EGITEKO ETA 

FAMILIAK IRAKURTZEKO 

 

Aitortu beraiek bezala egin nahi duzuna. Aitortu galdu nahi ez 

zer den zure familiako gauzarik onena, 

Denbora hartu. Pentsatu eta 
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1 NERE FAMILIARI ESKUTITZA 
IKASLEEK EGITEKO ETA 

FAMILIAK IRAKURTZEKO 
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2 BIKOTEARI MAITASUN K

  

Aita eta ama, familiako gizon bat eta em
nola maite duzuen adieraziz, bere gauza onak eta daramazuen bizitzaren gauz
proiektuak azalduz, berarentzat nahi duzuena esa
Utzi iezaiozue gero zuen seme-alabari, zuen 
eredua izan dezan, zuen maitasuna ezagutu, 
umorea! 
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BIKOTEARI MAITASUN KARTA 

familiako gizon bat eta emakume bat, idatz iezaiozue zuen bikoteari maitasun karta bana zergatik eta 
gauza onak eta daramazuen bizitzaren gauza onak eskertuz, etorkizunerako 

at nahi duzuena esanez, etabar. 
alabari, zuen senideari, irakurtzen, eta komentatu ezazue, maitasun errealaren 

n, zuen maitasuna ezagutu, ulertu eta zuekin konpartitu dezan. Animo! Izan adorea! Izan 

 

FAMILIAREN KOADERNOA 

 

FAMILIAK EGITEKO ETA 

IKASLEAK ERAKURTZEKO 

 

aitasun karta bana zergatik eta 
a onak eskertuz, etorkizunerako 

ezazue, maitasun errealaren 
ulertu eta zuekin konpartitu dezan. Animo! Izan adorea! Izan 

 



BERDINTASUNEZ BIZI FAMILIAN
 

  

3 FAMILIA AKORDIO

  

Bi urte hauetan tratu txarren prebentziorako giza eskubideen
proposamena aldarrikatu dugu gure etxeko 
Baita ere, noski, beste esparruetarako: gure
gizartean eta lan munduan. Soilik Giza 
ditzakete tratu txarrak gure familiatik, gure familia eta gure 
harremanak tratu on eta zorioneruntz eramanez.
Horrek eguneroko bizitza moldatzea eskatzen digu,
akordio eta bizimodu berri bat bizitzen hastea
berdinen artekoa, berdintasunean, emakumeen b
gabe. Has gaitezen gaur bertan. ONDO BIZI!

 
 

IZENA 

  

  

  

  

 NI NEU 

 

ORDUTEGIA ASTELEHENA ASTEARTEA

00:00 - 02:00   

02:00 - 04:00   

04:00 - 06:00   

06:00 - 08:00   

08:00 - 10:00   

10:00 - 12:00   

12:00 - 14:00   

14:00 - 16:00   

16:00 - 18:00   

18:00 - 20:00   

20:00 - 22:00   

22:00 - 24:00   
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AKORDIO BERRIA 

prebentziorako giza eskubideen 
dugu gure etxeko harremanetarako. 

beste esparruetarako: gure buruarekiko, 
 Eskubideek uxatu 
gure familia eta gure 

eramanez. 
moldatzea eskatzen digu, familia 

bizitzen hastea eskatzen digu, 
emakumeen bereizkeririk 

ONDO BIZI! 

ZENBAT DENBORA ASTERO 

  

  

  

  

FAMILIA GIZARTEA 

etxeko ordutegia 

ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA  
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GUZTION ARTEAN 

FAMILIAN EGITEKO 

 

 

 

 

 

 

LANA 

LARUNBATA IGANDEA 
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