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Gida

zubia
1. Antzina, zer ohitura zegoen testamentua egiteko orduan? Gurasoak hiltzean, nola banatzen zen oinordea seme-alaben artean?
2. Ohiturek betiko iraun behar dutela uste duzu? Ala zenbait kontu
aldatzea komeni dela pentsatzen duzu?
3. Peiok anaia eta bere arteko oinorde-banaketarekiko desadostasuna modu egokian adierazten duela uste duzu?
4. Zuk nola adieraziko zenukeen Julenek zure eskaera onar dezan
aukera handiagoak izateko?
5. Norbaitek zerbait oihuka eskatzen dizunean, nola erantzuten
duzu?
6. Peiok, Julen anaiarekin haserre dagoenez, semeari harekin harremanik izan ez dezan eskatzea bidezkoa dela uste duzu?
7. Zein da bi anaiak elkartu zituen zubia?
8. Zergatik haur eta gaztetxoek gorrotoak lehenago ahazten dituzte,
haserretu eta berehala berriz adiskidetuz?
9. Zergatik kostatzen zaie helduei askoz gehiago bakeak egitea?
10. Zure bizitzan izandako arazo garrantzitsu baten adibidea jar
dezakezu, eta hura nola konpondu zen azaldu.
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JARDUERA
Arazoa konpontzeko, bi anaiak ados jartzen dira, biek lur guztiez
gozatu ahalko dutela erabakiz; tratu horrekin biek irabazten dute, ez
bietako batek bakarrik, biek baizik. Baina arazoari buruz hitz egin
eta hari irtenbide bat topatzeko, maitasunezko zubia funtsezkoa da.
Ipuin honetan ikusi dugun bezala, garrantzitsua da bihotzez zintzoki
komunikatzea, amorruak har gaitzan utzi gabe. Oihu egin, iraindu
edo bestea mindu dezaketen hitzak erabiltzeak ez ditu arazoak konpontzen.
Horri buruz mintzo zaigu Conchi Ruiz “Bihotzez komunikatzen”
bideoan, gure webguneko (tierradenubes.com) “Amets batek elkarturik” atalean aurki dezakezuena. Arretaz entzun ezazue, etorkizunean laguntza handikoa gerta dakizueke eta.
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Gida

Elastiko
zaharkitua
1. Noiz sentitzen zen elastikoa zoriontsu eta alai?
2. Zerk sentiarazten dio triste eta zorigaiztoko, bere balioaz zalantza
egiteraino?
3. Zergatik sentitzen da errudun?
4. Zure ustez, errudun sentitzeak egoera zailei konponbidea aurkitzen
laguntzen du?
5. Batzuetan gerta daitezkeen arazoengatik alferrik kezkatzen garela uste duzu?
6. Zenbaitetan, elastikoari gertatu zitzaion bezala, esperientzia txarretatik ikaskizun onak atera daitezke. Inoiz gertatu zaizu halakorik?
Eta zure familiako norbaiti?
7. Zein da, zure iritziz, ipuin honetako ikaskizuna?

JARDUERA
Elastiko bat diseinatzen
Gustuko koloreko kartoi mehe bat aukeratu. Elastiko baten forma
ebaki eta margotu.
Originaltasun pixka bat eskatzen dizuegu, ziur gaudelako horretarako gai zaretela. Beraz, saia zaitezte zuen elastikoak beste inon
ikusitako ezein elastikoren antzik izan ez dezan, mesedez.
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Printzesak eta papagaiak
1. Laura frustrazioak jota dabilela uste duzu?
2. Frustrazio horren ondorioz, zer darama Laurak
beti berekin?
3. Hitz bakoitza dagokion definizioarekin lotu ezazu:
Haserrea

Hortz artean hitz egin edo haserrea adierazteko

			marmarka aritzea.
Amorrua
		

Atsekabe edo sumindura, normalean beste norbaiten aurkakoa.

Frustrazioa

Sututa, norbaiti edo zerbaiti aurka egitea.

Kexatu

Itxaropen edo nahi baten porrota.

4. Josuk, frustraziozko sentimendu oro uxatzeko, pirata izateko ametsari
uko egiten dio, eta haren lekua gauza daitekeen beste amets batek
hartzen du. Zein da amets berri hori?
5. Zer eskatu zion Laurak Josuri printzesa bat bezala sentitu ahal izateko?
6. Pertsona batek, gogoz ahaleginduz gero, azkenean beti bere ametsa
lortuko duela uste duzu?
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JARDUERA
Askotan entzun izan dugu ametsak gauzatzeko etengabe borroka
egin beharra dagoela. Badira, ordea, bizitza osoa amets baten atzetik
ibili arren, hura sekula lortzen ez dutenak. Eta, Laurari gertatzen zaion
moduan, lortu ezin dezakegun amets bategatik borrokatzeak frustrazioa
eta amorrua eragiten ditu. Non dago oreka? Noiz jarraitu behar dugu
borrokan eta noiz amore eman? Bihotzak baino ez du erantzuna. Bizitza
izango da apurka-apurka irakatsiko diguna. Edozein kasutan, kontuan
izan inork ez duela ikasten lehenago okertu gabe. Umeak hainbat aldiz
erori ondoren hasten dira ibiltzen.
Zure ametsei buruzko, hau da, ilusio gehien egiten dizun horren
inguruko idazlan bat prestatu ezazu. Irmotasun eta esfortzuari esker horiek lortu ahalko dituzula uste duzun adierazi eta, azkenean hura gauzatzerik ez balego, beste aukera batzuk pentsa itzazu.
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nerearen erabakia
1. Olgak Nerea aukeratzen du bere erasoen
biktimatzat. Zein izan daiteke, zure ustez,
horren arrazoia?
2. Zergatik ez die Nereak guraso edo
irakasleei gertatzen zaiona kontatzen? Ez kontatzeak egoera konpontzen
laguntzen duela uste duzu?
3. Zer egingo zenuke inoiz Nerearenaren antzeko egoera batean izanez
gero? Badakizu zure ikastetxean norengana jo beharko zenukeen arazoa
konpontzeko?
4. Nola da posible Nereak usain txarra duela sinestea? Horrek klasean
eta etxean nola eragiten dio?
5. Monika ausarta dela uste duzu? Zein da aitak behin eta berriro errepikatzen dion eta konplize ez bihurtzera bultzatzen duen esaldia?
6. Halako egoera batean inoiz konplize izan zara?
7. Arazoa errepikatuko balitz, zure gurasoei kontatuko zenieke?
8. Zer irakasten dio psikologoak Nereari arazoei aurre egiteko gaitasuna hobetu dezan?
9. Arazo bat nola konpondu ez dakizunean, laguntza jasotzea garrantzitsua dela uste duzu?
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JARDUERA
Yolanda Chartek (eskola jazarpenaren alorrean urte askotako esperientzia duen psikologo emozionala) arazo larri honen inguruko bideo
berezi bat egin du. Hura ikustea merezi du, laguntza handikoa izan daitekeen ikuspegi berriren bat edo beste eskaintzen duelako. Gure webgunean (“Amets batek elkarturik” atalean) aurkituko duzue.
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Gida

DAnae ETA PIRATA
ILEGORRIA I
1. Zenbaitetan, triste, urduri, kezkatuta edo
beldurtuta gaudenean, airea falta zaigulako
sentsazioa dugu.
Zer eman zion Danaek Jimi mutikoak hiltzear zela uste zuenean?
Zer egin behar da aire-ahokada bat hartu aurretik?
2. Danaek Jimi lasaitasuna berreskuratzeko arnasa hartzen irakasten dio.
Zer egin behar zuen olatua hurbiltzean?
Zer egin behar zuen olatua urruntzean?
3. Danaeren aitak Jim urtebete beranduago berriz ikusten utziko ziola
esan zion neskatxari. Zergatik?
4. Norbaitekin egun bakarra igaro ondoren, pertsona horretaz maitemindu zaitezkeela uste duzu?

JARDUERA
Teresa Garciak arnasa hartzen eta lasaitzen laguntzen digun bideo bat
egin du. Eraginkorragoa izan dadin, komenigarria da hura aurikularren
bitartez entzutea. Urduri jartzen zareten bakoitzean ikus dezakezue.
Gure webgunean (“Amets batek elkarturik” atalean) aurki dezakezue.
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afrikan jolasten
1. Nola lortu zuen ipuin honetako protagonistak Diarak negar egiteari
utz ziezaion?
2. Ipuineko umeek ondo pasatzen dutela iruditzen zaizu? Zertan nabaritzen duzu?
3. Zein da, ezagutzen dituzun jolasetatik, gehien gustatzen zaizuna?
4. Zenbat denbora igarotzen duzu egunero pantaila baten aurrean (telebista, ordenagailua, tablet, mugikorra...)?
5. Pantaila eta jostailurik gabeko mundu batean biziko bazina, zertan
jolastuko zinateke?
6. Inoiz jolasen bat asmatu duzu? Nolakoa zen?
7. Jolas asko dituzten umeak jostailu gutxi edo batere ez dituztenak
baino gehiago dibertitzen direla uste duzu?
8. Zure ustez, zein da neska protagonistak, Afrikatik itzultzean, beti
berekin daraman jostailua?

JARDUERA
Oraingoan bi jarduera ezberdin proposatuko dizkizuegu.
Kantatzeak eta dantzatzeak alaitasuna dakarte, beraz, abesti berezi
bat bilatu, barrutik hunkitzen duten horietakoa, eta denok batera kantatu ezazue. Haren koreografia prestatu dezakezue, baita “flashmob” bat
egin ere. Kasu horretan, ez ezazue ahaztu guri bidaltzea, gure facebookera igo dezagun.
Bigarren jarduera jolas kooperatiboen ingurukoa da. Oso gizarte le-
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hiakorrean bizi gara. Irabaztea, onena bihurtzea, gero eta gorago iristea,
besteak baino gehiago izatea... badirudi hori dela bizitzan garrantzitsuena.
Baina elkarri lagunduz eta taldean lan eginez gero, askoz bizimodu hobea eraman genezakeen, presio gutxiagorekin eta ongizatea
areagotuta. Orain jolas kooperatiboen bidez elkarri laguntzen ikastea
proposatzen dizuegu. Era honetako jolasetan ez dago ez irabazlerik ez
galtzailerik eta, ikusiko duzuenez, oso dibertigarriak izan daitezke. Halakoren bat ezagutzen duzu?
Jarraian zenbait jolas azalduko dizkizuegu. Toki zabal bat eta zenbait
lagun beharko dituzue dibertitzeko. Prest zaudete?
KORAPILOA DESEGITEN
5 eta 8 pertsona bitarteko taldetan banatu zaitezte. Zirkulu bat osatu
ezazue eta, eskuak erdigunerantz luzatuz, begiak itxi eta beste bi eskuri
heldu iezaiezue. Ireki begiak eta... hasi korapiloa desegiten!
HANKEN GAINEAN ESERTZEN
Sorbaldak ahalik eta gehien hurbilduz, eskuinerantz jiratu eta, jarraian, zirkuluaren erdigunerantz pauso bat eman, hura pixka bat ixteko
(estutzeko).
Bat, bi eta hiru zenbatzean, denok eser zaitezte (bakoitza atzean
duen pertsonaren hanken gainean). Ondoren astiro-astiro aurrerantz eta
atzerantz mugitu, zutitu, buelta eman eta berriz eser zaitezkete... Ea zer
gehiago bururatzen zaizuen!

Interneten jolas kooperatibo gehiago aurki ditzakezue. Halere,
azken jolas bat proposatuko dizuegu: TENIS-PILOTEN JOLASA.
Jolas hau pixka bat konplexua denez, hura azaltzen duen bideo bat
igo dugu gure webgunera.
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Gida
heroia
1. Nola jokatzen dute denek Daredevil
Txikiarekin? Zergatik?
2. Nola osatzen du pairatzen duen
ikusmen falta eguneroko bizitzan?
3. Badakizu irmotasuna zer den? Zertarako da beharrezkoa?
4. Zeintzuk dira zure helburuak lortzen laguntzen dizuten gaitasunak?
5. Pertsona hauen biografiak bilatu eta haien bizitzen osagai komunak
komenta itzazu.
· RIGOBERTA MENCHÚ
· NELSON MANDELA
· CHRISTOPHER REEVE
· ANA FRANK
6. Zure ustez, pertsona hauek heroitzat jo daitezke?
7. Bizitza errealean, zer da zuretzat heroi bat?
8. Zure inguruko pertsonengan pentsa ezazu, horietakoren bat heroia
dela esango zenuke? Zergatik?
9. Toki urrunen batera joango bazina, nola gustatuko litzaizuke zure
ingurukoek oroit zaitzaten?
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JARDUERA
Pertsona itsu baten antzera sentitzen eta besteengan fidatzen ikasten
Klasean bertan, aulki eta mahaiekin ibilbide bat eraiki. Bikoteak osatu. Bikote bakoitzean, kideetako batek ikus ahalko du, eta besteak begiak
estalita eramango ditu. Ikus dezakeena bere kidearen atzean kokatuko
da eta, ahozko argibideen bidez –eskuin, ezker, aurrera, geldi–, zirkuituan aurrera egiten lagunduko dio. Nahiago baduzue, ikus dezakeenak
esku bat pausatu dezake itsu dagoen kidearen sorbaldan, bakarrik senti
ez dadin. Ondoren, rolak trukatu itzazue.
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Gida
berria
1. Zergatik ez du Julenek begirada
lurretik jasotzen? Nola uste duzu
sentitzen dela? Zoriontsua dela iruditzen zaizu?
2. Horrela denbora luzez ibiliz gero, zein ondorio pairatuko ditu haren
bizkarrak?
3. Begirada altxatzean, besteak zertan dabiltzala ikusten du Julenek?
4. Saskibaloian jolasten ari zarela taldekideei begiratzen ez badiezu,
inork baloia jaurtiko dizula uste duzu?
5. Zergatik da garrantzitsua, hizketan ari garela, besteei begietara zuzen
so egitea eta haien keinu eta hitzei adi egotea?
6. Bizitzari aurre egiteko egokienak iruditzen zaizkizun jarrerak aukeratu itzazu:
· Burua ez jaitsi.				

· Aitzakiak jarri.

· Lagun baten babesa bilatu.		

· Ihes egin.

· Ez entzun, ez begiratu.			

· Konponbideak bilatu.

· Begirada jaso ingurua ikusi ahal izateko.
7. Zer irakatsi dizu istorio honek?
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JARDUERA
Gehiegi pentsatuz gero, burua gure bizitzak gidatzen dituen pilotu
automatiko baten parekoa da. Kaletik denbora guztian buruari eragiten
baldin bagoaz, azkenean guk ere begirada jaitsiko dugu.
Jarraian proposatzen dizuegun jarduera apur bat zaila irudituko zaizue ohitura falta dela eta. Parketik, kaletik edota zuen ikastetxetik paseo
bat erabateko isiltasunean ematean datza. Debekatuta dago hitz egitea,
edo keinu edo zaratarik egitea. Inguruari arretaz begiratzera mugatu zaitezte. Gainerako kontu guztiak ahaztuta, ingurua aztertu ezazue. Ziur,
aspaldidanik hor egon arren, lehenago ikusi gabeko gauza polit ugariz
ohartzen zaretela. Ondoren, eskolan esperientziaren nondik norakoak
komentatu ditzakezue. Ahalegin handia egin behar izan duzue burua
lasaitzeko?

Gida
DAnae ETA PIRATA
ILEGORRIA II
1. Nola lan egin behar izan zuten gizon
askatu berriek belaontzia irauli ez zedin?
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2. Batzuetan, Jimek egin zuen bezala, zer egitea komeni da ondorio
larriagoak saihesteko?
3. Zer pirata mota izan nahi zuen Jimek? Zertarako?
4. Zer egingo zenukeen gatibuen itsasontziari eraso egitean atxilo
hartutako gizonekin?
5. Egun zirraragarri haren amaieran, zergatik sentitzen zen Jim hain
zoriontsu?

JARDUERA
Esklabotza ez da munduan oraindik erabat deuseztatu. Era guztietako esklaboak daude, eta horietako asko umeak dira. Herrialde txiroetan aurki daitezke, non gosea pairatzen duten. Baina asmoa ez da haien
arazoei buruz aritzea, irtenbideak topatzea baizik. Tierra de Nubes argitaletxean txirotasuna eta gosea gainditzeko bide nagusia gizakiak elkartasunean heztea dela pentsatzen dugu.
“Egungo umeek etorkizuneko gizartea eraikiko dute”. Hori da gure
leloa. Eta, hain zuzen, harekin lotuta dago ondoko jarduera.
Elkartasunezko keinu txiki bat eskatuko dizuegu. Janaria, arropa, dirua, tapakiak, jostailuak... edozer gauzak balio du. Pertsona behartsu
bati zerbait oparituko diogu. Keinu ezdeusa irudituko zaizuen arren,
edozein tokitara bidaliz gero, ziur besoak zabalik jasoko dutela.
Gogoan izan, gero eta pertsona solidario gehiago izan munduak,
orduan eta ume goseti eta esklabo gutxiago egongo dela.
Oso gutxirekin, behar den tokietan, asko egin daiteke.
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Gida

NIka, kastore emea
1. Zeri esker lortu zuten presa eraikitzea?
2. Zergatik eskatzen diote basoko
animaliek kurriloari Nika salba dezan?
3. Zein da Nikak egiten duen gogoeta kurriloak salbatu ondoren?
4. Zure buruarengan konfiantza duzunean, nola sentitzen zara?
5. Zuk bakarrik egin ditzakezun 3 gauza aipatu.
6. Taldean lan eginez bakarrik lortu ditzakezun 3 gauza aipatu.
7. “Fidatu”, “babestu” eta “lagundu” hitzen esanahia bilatu, eta haiekin
zuk bizitako gertaeretan oinarritutako esaldi bana eraiki ezazu.
8. Otsoa, ehiza egin ezean, gosez hiltzen da. Horrek otsoa dirudien
bezain gaiztoa ez dela ohartarazten digu. Gaiztoak diruditen, baina
egoerak beharturik hala jokatzen duten pertsonak egon daitezkeela uste
duzu?
9. Jakintsu ospea zuen gizon batek hau esan zuen behin:
“Bizitzan eskuzabalki jokatzen baduzu, bizitzak zurekin eskuzabal
jokatuko du”.
Ados zaude?
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JARDUERA
Taldean lan eginez tamaina handiko zerbait eraikitzean datza. Adibidez: kartoizko hiri bat eraikitzea, hau da, kale eta parkeak, udaletxea...
Jarduera honetan zapata-kutxak oso erabilgarriak suertatu daitezke.
Hondartzara txango bat egiten baduzue, hareazko gaztelu bat eraiki dezakezue. Edo bururatzen zaizuen beste edozein gauza.
Ez ahaztu argazkiren bat atera eta gure e-mailera bidaltzea, gure
facebook-era igo dezagun.
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marisa
1. Klasean 25 pertsonekin batera
egon arren, nola sentitzen da Marisa
egunero? Zergatik?
2. Zergatik egiten du negar Marisak Jonek Anderri lekua kentzen dion
egunean?
3. Mindu zaituztenean barkamena eskatu diezazuten gustuko duzu?
4. Zu izan zarenean beste norbait mindu duena, barkamena eskatzea
kosta egiten zaizu?
5. Zer gertatzen da Jonek eta haren lagunek Anderri barre egiten diotenean, hura are gehiago haserraraziz?
6. Nola lortu zuen Anderrek isekak geldiaraztea?
7. Zure ustez, zer gertatu zekiokeen Marisari Ander ikaskide guztien
aurrean hura defendatzera ausartu izan ez balitz?
8. Konta iezaguzu zuk edo zure senide edo lagunen batek beste norbaitengatik antzeko zerbait egin duzueneko egiazko istorio bat.
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JARDUERA
Lehendabizi, orri zuri batean zure alde onak idatzi itzazu. Ondoren, beste orri zuri bat hartu eta, goialdean zure izen-abizenak jarrita,
zure ikaskideei pasa iezaiezu denek, izenik adierazi gabe, zuri buruzko
alderdi positiboak idatz ditzaten. Besteen izenak dituzten orriak zure
eskuetara iritsi ahala, zuk ere haien alderdi positiboak idatzi beharko
dituzu. Kontuz! Alderdi onak baino ezin dira idatzi. Ezer negatiborik ez.
Amaitzeko, ikaskideek adierazitakoa eta zuk hasiera batean idatzitakoa konpara itzazu. Baliteke besteek zuk zeuk baino alderdi positibo
gehiago hautematea zugan. Hala bada, jarduera honek zure burua pixka
bat gehiago maitatzen lagundu zaitzan espero dugu.
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Gida

DAnae ETA PIRATA
ILEGORRIA III
1. Nola lagundu zuten Jim Danaek eta haren lagunek?
2. Pertsona ausartak ez dira beldurrik ez dutenak, baizik eta beldurra izan
arren aurrera jarraitzeko ausardia erakusten dutenak. Jimek bere beldurrak zituela aitortu zuen, zeintzuk dira zureak?
3. Amets ezinezkoak daudela uste duzu? Zeintzuk? Denok elkartuz gero,
zein amets lor genitzakeen?
4. Erronka zail baten aurrean, zure iritziz, zer da hobea: ahalegindu eta
porrot egitea ala ez saiatzea?
Saiatzeak irabazle bihurtzen zaitu. Ez saiatzeak, galtzaile. Eta saiatu arren
galtzen baduzu, orduan ere irabazle zara... ikasi egiten duzulako!!
Galdu duzula edo hanka sartu duzula sentituz gero, egin iezazkiozu galdera hauek zure buruari: Zer da galtzean edo okertzean irabazi dudana?
Ikaskizunik atera dut egoera honetatik?
5. Zein da Jim eta haren lagunen ametsa? Zure ustez, zein da liburu honen egileek gauzatu nahiko luketen ametsa?

JARDUERA
Amaitzeko, hona hemen erraz-erraza irudituko zaizuen proposamen bat.
Gehien gustatu zaizuen ipuina aukeratu eta horren arrazoia azaldu
ezazue. Ipuin horrek iradokitzen dizuen marrazki bat sor dezakezue. Gogoan izan jarduera ez datzala marrazkirik onena irudikatzean, ipuinaren
oroitzapen atsegina gordetzen lagunduko dizuen zerbait egitean baizik.
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