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Lagun maitea: 
 

Ongi etorri Lehen Hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailako ikasleentzat EMAKUNDEren NAHIKO 
proiektura. Proiektu hau emakume eta gizonen arteko berdintasunerako hezkuntza programa bat da, neska eta 
mutilen arteko berdintasunerako. Berdintasuna eskubideetan, aukeretan, tratatzeko eran, arduretan... Berdintasuna 
denetarako bizitzan eta munduan, bizitzaren arlo guztietan eta munduaren alor guztietan. 
 
Ikusten duzun bezala, gure logoa NAHIKO! hitzak bananduriko munduaren bi zatik osatzen dute. Munduaren 
ezkerreko erdia grisa da. Erdi hau tristea da, itzalia, bizirik gabea. 
 
Gehienbat puntu gris edo beltzez osaturik dago. Puntu gris-beltz hauek desberdintasuna, diskriminazioa, 
injustizia, tratu txarrak, heriotza... adierazten dute. Badaude bizitzaz beteriko puntu berdeak ere, baina hain gutxi 
dira, kostata ikusten direla hauek. Emakume askori bizitzea egokitzen zaien mundua da hau. 
 
Puntu berde eta gris asko daude. Gure eguneroko bizitzan egiten ditugun ekintza txikiak dira, portaerak, hitzak, 
erlazioak, sentimenduak, sinismenak, eta abar. Etxean, eskolan, lagunekin, auzoan, kalean, enpresetan, telebistan 
eta prentsan, interneten, eta abar. 
 
Horregatik, bi mundu hauek (puntu berde eta gris hauek) leku guztietan eta pertsona guztiengan daude. Baita 
gure etxean, eskolan, auzoan, hirian, herrialdean... eta gutako bakoitzagan ere. 
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NAHIKO programak gure munduan dauden puntu berde eta gris horiek zeintzuk diren ezagutzen lagundu 

nahi dizu. Hauek nola eratzen diren eta nola alda daitezkeen ulertzea nahi du. Zeren eta, ikusiko duzun bezalaxe, 
pertsona bakoitzak eta guztion artean, puntu hauek sortzen ditugu eta berauek haziarazteko edota murrizteko gai 
gara. 
 
Zuk ere egunero zure inguruan puntu hauek sortzen dituzu. Grisak ala berdeak dira? Zuk ere aukera dezakezu 

zure inguruan puntu berdeak sortzea. NAHIKO-k eginkizun honetan lagundu nahi dizu. Horrela, puntu berdeak 
hazi egingo dira eta gero eta gehiago izango dira. Gure mundua gure logoaren eskubiko erdia bezalakoa izango 
da, bizitzaz, alaitasunez, tratu onez, justiziaz, berdintasunez... beteriko planeta berde bat izango da, emakume eta 
gizonentzako, neska eta mutilentzako, mundu hobeago bat. 
 

Puntu gris arriskutsuak egongo dira, baina hain gutxi izango direnez, ez dira ia 
ikusiko eta puntu berdez inguratuta egongo direnez, hauek neutralizatuko 
dituzte eta baita berde bihurtu ere. 
 
Izan ere, bi kurtso hauetan ikusiko duzun bezala, puntu grisak berde bihur 
daitezke, eta baita berdeak gris ere. Duten berdintasunaren arabera aldatuko 
dute beren kolorea. Berdintasunik gabe, grisak dira. Emakume eta gizonen 
arteko berdintasuna badago, berdeak dira. 
 
Berdintasunak bakarrik saihestu 

ditzake emakumeek gaur egun munduan jasaten dituzten injustizia eta 

tratu txarrak. Berdintasunetik abiatuta bakarrik egin dezakegu planeta 
berdea, non emakume eta gizonak, neska eta mutilak, hobeto bizi garen, 
tratu onekin, justiziaz eta alaitasunez. 

 
Puntu berdeak sortu nahi al dituzu? Zatoz gurekin! Ondo pasa!  
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1 JJOOLLAASS  MMOOLLAASS  

  

1. Unitate Didaktikoaren hiru jolasekin jolastu ondoren, ariketa hauek egin itzazu, jolasekin bizi eta ikasitakoa 
jasoz, hausnartuz eta osatuz. 
 

ZAINKETA!  NERE AUKERAKETA  

 
Karta jolaseko 60 kartek 15 
famili edo laukote ezberdin 
osatzen dituzte. Aukera itzazu 
horietako lau familia 
eskubialdeko laukietarako. 
Aukera itzazu zure ustez 
beharrezkoenak, 
garrantzitsuenak, espero ez 
zenituenak edo atentzioa gehien 
deitu dizutenak. 
Goikaldeko laukian familiaren 
izena idatz ezazu, adibidez: 
“segurtasuna”. Behekaldeko 
lerroetan berriz, zergatik 
aukeratu duzun familia hori. 
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………………….. 
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ZAINKETA!  
Klik egin karta guztiak ikusteko. Aukera itzazu gehienetan emakumeek eta 
gehienetan gizonezkoek egiten dituztenak. Idatz itzazu laukietan (ikus 
adibidea). Zergatik gertatzen da hori? Idatzi zure erantzuna. 

 

 

EMAKUMEEK EGINDAKOAK Zergatik? 

    …………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
 

GIZONEZKOEK EGINDAKOAK Zergatik? 

    …………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
 

 
  

3.4 ospitaleko ohea 

11.2 segurtasuna/kamioia 
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PIRAMIDEA PIRAMIDEA ALDREBES 

 

Hona hemen jolasean eraiki duzun 
piramidearen aurkakoa, piramidea 
aldrebes! Zer iruditzen zaizu? 

PIRAMIDEA-5 PIRAMIDEA-5 PIRAMIDEA-5 PIRAMIDEA-5 PIRAMIDEA-5 

 

 
norberaren 

kultura 

norberaren 

kultura 

norberaren 

kultura 

norberaren 

kultura 

norberaren 

kultura 

egonkorra da? 

………………….. 

PIRAMIDEA-4 PIRAMIDEA-4 PIRAMIDEA-4 PIRAMIDEA-4  

gizartearen 

kultura 
gizartearen 

kultura 
gizartearen 

kultura 
gizartearen 

kultura 

gerta daiteke zure gizartean? 

………………………… 

PIRAMIDEA-3 PIRAMIDEA-3 PIRAMIDEA-3  

azpiegiturak azpiegiturak azpiegiturak 

zergatik? nola? noiz? 

……………………………… 

PIRAMIDEA-2 PIRAMIDEA-2  

gizartearen 

zainketa 
gizartearen 

zainketa 

……………………………… 
……………………………… 

PIRAMIDEA-1  

etxeko 

zainketa 
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SENA ALA HEZIKETA?  

 

Jolasean erabili duzun dominoan 
bezala, irudi bakoitzari dagokion 
esaldi bat idatzi behar diozu, eta 
esaldi bakoitzari dagokion 
marrazki bat egin. Beti ere, zuk 
asmatutako zainketarekin zer 
ikusirik duten esaldiak eta 
marrazkiak erabiliz.  

DOMINOA OSATU 
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Eraikuntzak 

baino bertakoek 

ematen dute 
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2 KKOONNTTUU--KKOONNTTAARRII  

  

NORK BERE ARDURA 
 

Erregea 
 

Nolakoak dira betiko 
ipuin eta kondairen 
pertsonaiak zainketaren 
aldetik? Zertaz 
arduratzen dira? Osatu 
itzazu ondoko bi taulak, 
pertsonai bakoitzari bere 
zainketa ardurak idatziz. 

Morroia 
 

Erregina 
 

Neskamea 
 

Printzea 
 

Ehiztaria 
 

Printsesa 
 

Irulea 
 

Zalduna 
 

Itsagizona 
 

Anderea 
 

Sirena 
 

Aztia 
 

Iratxoa 
 

Sorgina 
 

Maitagarria 
 

 
 

EMAKUMEZKOA ALA GIZONA? 
 

IPUINAREN ZATIA EMA / GIZ Zergatik? 

“Artilea goruan iruten ari zen soldaduak 

sartu zirenean” 

  

“Zaldia ondo eskuilatu ondoren, ferrak 

banan-banan begiratu zizkion” 

  

“Basoan bildutako senda-belarrak gehitu 

zizkion lapikoari” 

  

“Egunero zauria garbitu zion urez eta 

hezgailua aldatu zion” 

  

“Errautsak dena estaltzen zuen, erratza 

hartu eta eskobatzen hasi zen” 
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3 MMUUNNDDUUAARRII  BBEEGGIIRRAA  

  

ASTE HONTAKO PRENTSA 
“Piramidea” jolaseko bost 
mailak kontutan harturik, 
nolako piramidea egiten dute 
albisteek (koloreatu maila 
bakoitzeko laukiak)? Egonkorra 
da? 
 

 

Egunkaria 

Aldizkaria 

Zainketari buruzko 

zenbat albiste 
Zein orrialdeetan 

Zein neurrikoak 
   

   

   

   

  

4 IINNGGUURRUU--MMIINNGGUURRUU  

  

ZAINKETA ETA NI 
Zainketa asko jaso ditut beste batzuengandik. Baina 
nik, zaintzen al ditut besteak? Eta nere burua, zaintzen al 
dut? 

 

 

Bi galdera hauek erantzuteko, besteei eta zure buruari 
ematen dizkiozun zainketak irudikatzen dituzten irudiak 
hautatu. Idatz ezazu zure izena beheko laukian. 
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