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“IZAN ZIRELAKO GARA, GARELAKO IZANGO DIRA” 
 
Unitatearen haria.  Unitate honetan bizidunen ugalketa landuko dugu, landareena eta 
animaliena, eta baita gizakiena ere. Gizakiei dagokigun sekuentziari erreparatuz gero, 
konturatuko gara, alderdi biologikoa lantzeaz gain, alderdi afektiboa eta emozionala ez 
ditugula alde batera utzi nahi izan. Gizakien ugalketa landuko dugu eta baita gizakion 
sexualitatea-afektibitatea ere. Bestalde, sexualitatea ez da aurkeztuko, nahitaez, 
ugalketarekin lotuta.  

Gai honek, etxean ere, hainbat kezka, komunikatzeko zailtasun, etab. sor 
ditzakeela aurreikusita, gidaren bukaeran gurasoei gutun edo eskutitz batekin batera 
bidaltzeko dokumentua dago.  
 
Proiektua(k). Ikasitako hainbat alderdirekin horma-irudiak egin eta, horietan 
oinarrituta, edukia ahoz norbaiti adierazi, informazioa sintetizatzeko teknikak erabiliz 
 
Urte osorako proiektuak. Egunerokoa. Hitzberrilandia. Non edo han, gure Txanelan! 
Txokoak: ipuinak, liburutegia, zuria, konpositoreak, gutunak, Erranak erran eta 
albisteak. 
 
Irtenaldiak. Ikastola inguruko berdegune (parke, mendi, zelai...) batera lore bila. 
 
ZEHAR LERROAK, TREBETASUN SOZIALAK 

Giza eskubidea, harremanak eta 
bake-hezkuntza 

Familia motak 
Pertsonen arteko harremanak, maitasuna, errespetua, 
berdintasuna... 

Sexu-heziketa Sexualitatea eta afektibitatea, gorputzaren aldaketak, 
hilekoa, haurdunaldia, homosexualitatea, 
heterosexualitatea, aniztasunarekiko errespetua... 

 
EUSKAL DIMENTSIOA  

Hizkuntza eta 
literatura 

Igarkizunak, J. M. Olaizola “Txiliku” 
Larrosa ttipia, Juan Kruz Igerabide 
Lamia eta emagina, R. M. Azkuek jasotako ipuina (moldatua) 
Gerratik herren itzuli zen gizona, Koreako ipuina, Mitxel Muruak 
moldatua 
Etxe bitan bizi naiz, eta zer?, Miren Agur Meabe eta Jokin Mitxelena 
Familia (olerkia eta igarkizuna), Joxean Ormazabal 

Musika eta gorputz 
motrizitatea 

Aita non egiten du kukuak habia? (herrikoia), Imanol Urbieta 
Ugaldu, Joxean Ormazabal eta Imanol Urbieta 
Ispilu aurrean, Alaitz eta Maider 

Ingurumena Euskal Herriko landare eta animalien ugalketa 
 
Bibliografia:  

Sexua eta  maitasuna. Zergatik gara batzuk neska et besteak mutil? TTARTTALO 
Sexua eta  maitasuna. Zertan ari dira aita eta ama? TTARTTALO 
Sexua eta  maitasuna. Nondik ote datoz umeak? TTARTTALO 
Sexua eta  maitasuna. Hau da nahaste borrastea! TTARTTALO 
Sexu-informaziorako nire bigarren liburua ELKAR 
Sexu-informaziorako nire lan-koadernoa 2 ELKAR 
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IKT jarduerak 
 

Duela zenbait urte hasita, Ikastolen Elkartea hezkuntza eremuko I+G+B 
egitasmoak eta proiektuak garatzen ari da. IKT (Informazio eta Komunikazio 
Teknologiak) alorrean hainbat urtetako eskarmentua metatua du, euskarazko eta euskal 
kulturan ardaztutako software kurrikularra eta aisialdikoa ekoiztean aitzindaria izanez. 
Horren lekuko dira, besteak beste: 

• IKASYS Ikastolen Elkarteak garatutako hezkuntza alorreko proiektu 
berritzailea. IKASYS proiektuak konpetentzien garapenerako beharrezkoak 
diren baliabideen sistematizazioa du helburu nagusia; horretarako, trebakuntzan, 
memorizazioan eta ulermenaren garapenean oinarritutako tipologia askotariko 
jarduera sorta handia eskaintzen du. 

• Txanela webgunea (www.txanela.net). Lehen Hezkuntzarako IKT konpetentziak 
hainbat konstanteren inguruan lantzeko eta garatzeko bidea aurkituko da 
Txanela webgunean. Lehen Hezkuntzako irakasleei zuzendurik, arloz arloko eta 
mailaz mailako jarduerak aurkezten dira. Oraingoz, “Txanela Globalizatua” 
deritzan arlo multzoan (Euskara-Ingurumena-Plastika) txertatu dira IKT 
jarduerak. 

• Ostadar webgunea (www.ostadar.net). Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
irakasleei eta ikasleei zuzendurik, arloz arloko eta mailaz mailako jarduerak 
aurkezten dira han. Irakasleari, gida didaktikoa jardueraz jarduera zehaztuta 
eskaintzeaz gain, IKT jarduerak egiteko eta gidatzeko zehaztapen guztiak 
ematen zaizkio. Ikasleari, IKT jarduerak proposatzeaz gain, haiek egiteko behar 
dituen baliabideak ematen zaizkio. Oraingoz, Ostadar proiektuko hiru arloetan 
txertatu dira IKT jarduerak: Naturaren Zientziak, Gizarte Zientziak eta Euskara 
eta Literatura. 

 
* * * * * * * * * * * 

 

Virtusbooks plataforma 

IKASELKAR argitaletxeak (Ikastolen Elkarteak eta Elkar argitaletxeak sortua) 
2011-2012 ikasturtetik aurrera beste aukera bat eskainiko du. Beste baliabide bat 
eskaintzen da teknologia berrien eta IKT jardueren arloan. Virtusbooks 
(http://www.virtusbooks.com/) plataformaren bidez zoom-liburua eskaintzen zaie 
irakasleei eta ikasleei, ohiko ikasliburuen osagarri. Zoom-liburu horretan hainbat 
baliabide txertatu dira: bideoak, audioak, fitxategiak, estekak... Txanela webgunean eta 
Ostadar webgunean dauden hainbat IKT-jarduera ere gehitu zaizkio. Horrela, irakasleak 
gune berean izango ditu Txanela proiektuak (Ostadar proiektuak) dituen baliabide 
guztiak, hainbat proiektagailu, erreproduzitzaile, etab. erabili beharrik gabe. 

Hurrengo orrialdean agertzen den taularen bidez irakasleak jakingo du zein 
jardueratan izango duen baliabide digitaletara jotzeko aukera. Bestalde, irakasleak berak 
ere erantsi ahal izango ditu baliabideak, gero ikasleek arbel digitalean edo bakoitzaren 
ordenagailuan ikus ditzaten. 
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JARDUEREN ANALISIA 
 

1. Azala behatzea eta elkarrizketa 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Unitate didaktikoaren azala 
 
Aurreikuspen estrategiak landu eta haurrak motibatzeko asmoz, liburuaren azalaren 

behaketa eta elkarrizketa bultzatuko ditugu. Elkarrizketa bideratzeko, Tough-en 
hizkuntza-funtzioetan oinarrituko gara, elementuak  izendatuz, euren artean 
erlazionatuz, esandakoa arrazoituz eta iragartzeari bidea emanez. 

Hasteko, izenburuari erreparatuko diogu: 
-  Zer adierazi nahi digu izenburuak? Hausten ez den katea, bizitzaren jarraipena... 
- Zein elementu agertzen dira liburuko azalean? Aipatu elementuen izenak, 

egoera, xehetasunak... 
- Zer gertatu zaio itsas izarrari? Zer gertatzen zaio emakumeari? Eta behia eta 

zezena zertan ari dira? Zertan dabiltza bi enarak? Zer egiten ari da erlea? 
Zergatik edo zertarako? Zer uste duzu gertatzen zaiola txakurrari? Zergatik 
dago txita arrautza barruan?... 

-  Zer dute marrazki horiek guztiak komunean, zer erlazio dago euren artean? 
- Liburuaren azalean adierazten den une hori kontuan hartuta, egin dezagun 

denboran aurrera. Zer uste duzu gertatuko zaiola behiari? Eta emakumeari? 
-  ...? 

 
Elkarrizketa bukatzean, ikasleek euren izena idatziko dute unitatearen 3. orrialdean. 

 
Gaia lantzen hasi aurretik, oharra:  
Jadanik ikasleek badakite zer gai jorratuko dugun unitate honetan. Gai honek sarritan, 
urduritasuna, lotsa etab. sorrarazten du ikasle askorengan. Sentimendu horiek oso 
normalak izaten dira, oraindik ere gai hauek gizartean bertan tabua baitira, eta 
naturaltasunez hitz egiteko joera ere ez baitugu geureganatu nagusiok ere. Beraz,  
horrelako lotsa, urduritasun, etab. sumatuz gero gelan, adieraz iezaiezue ikasleei gai hau 
beste edozein gai bezala, gogoz, patxadaz eta modu irekian landuko dugula. Ez dutela 
zertan lotsa izan edozein gauza galdetu edo adierazteko orduan, errespetu handiz 
entzungo baitzaie. 
 
 

2. Komikia 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua,  4. , 5.  eta 6. or. 

 
Komikia irakurtzen hasi aurretik izenburuari erreparatuko diogu eta horren 

inguruan elkarrizketa sortuz, aurre-ezagutzak aktibatuko ditugu eta iragartzeari ekingo 
diogu:  

-Zer adierazi nahi digu izenburuak? Zein erlazio dago Maiderren hilekoa eta 
katakumeen jaiotzaren artean?  
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Ondoren, tarte bat emango diegu ikasleei komikia bakarka irakurtzeko. Gero, 
talde txikietan jarrita, aurre-ezagutzetako orrian dauden galderen inguruan hitz egiteko 
tartea emango diegu. Horren ostean, elkarrizketa sortuko dugu talde handian. Talde 
handiko elkarrizketa, liburuko galderak oinarri hartuta egin dezakezue, edota nahi 
izanez gero, honako galdera hauen bidez:  

-Zer gertatzen zaio Xabierri zakilean? “Tentetu egin zaiola.”  “Tentetuta esnatu 
dela.” “Zakila tente duela esnatu dela”. Ba al dakizu zergatik gertatu  zaion hori? 
Zuoi gertatzen al zaizue inoiz? Neskei gauza bera gertatzen al zaizue? Nola sentitzen 
zarete tentetuta esnatzean? Nola sentitzen zara zure familiakoek horrela ikusten 
zaituztenean? Eta familiakoa ez den inork ikusiko bazintu esnatu berritan horrela, 
nola sentituko zinateke? “Nire familiakoa ez den norbaitek ikusiko banindu... 
nintzateke, ...-lako” “Ni normalean  ez naiz gaizki sentitzen ...-lako” “Ni batzuetan 
lotsa gorritzen naiz...-lako” Lotsatzeko modukoa al da tente egotea? Orduan zergatik 
saiatzen gara askotan egoera hori ezkutatzen edota disimulatzen?... Zer jarrera izan 
beharko genuke horrelako egoeretan? 
-Zer adierazi nahi ote du Maiderrek hau esatean: Zure gorputzeko atalen bat zu baino 
lehenago esnatzen da? Ohituraz gizonen artean egiten den txistea da. Zakila eurek 
baino lehenago altxatzen omen da. Ba al dakizu zer gertatzen den zuen gorputzean 
egoera hori gertatzeko? 
-Xabierrek Maiderri bere gorputzeko atal batzuk ere esnatzen ari direla esatean, zer 
adierazi nahi du?  
-Zer esan nahi du lotsabako hitzak? Bizkaieraz “bako”, euskara batuan “gabeko”; 
beraz, lotsarik ez duena. Zer esan nahi du minsorra hitzak? Jasan ezina den mina 
izatera heltzen ez bada ere deserosotasuna sor dezakeen mina. 
-Zer gertatu zaio Maiderri komunean? Zergatik hasi da oihukatzen? Zer du 
kuleroetan? Zer dakizu horretaz? Inork kontatu al dizu zerbait horretaz? Nork? Zer? 
-Zergatik uste duzu Maiderrek ez duela Xabier eta Mei Lirekin jolasteko gogorik? 
-Zertara ari dira jolasten  Xabier eta Mei LI? Zer deritzozu Xabierrek ama izatera 
jolasteari?  Zer aukeratuko zenuke eurekin jolasteko aukera izango bazenu, amarena 
edo aitarena? Zergatik? 
-Gure lagunak etxetik alde egiteko unean,  zergatik galdetzen dio Maiderren amak 
Maiderri ondo al dagoen? Zeri buruz ari dira “hartu duzu” galdetzen dionean euren 
amak? Zertan ari da Maiderren eta Xabierren ama?  
-11. binetan lau igel agertzen dira. Ezagunak egiten al zaizkizu? Ikusi al dituzu beste 
unitateren batean? Irakur ezazue 4.4 unitateko bueltako komikia, han, bigarren 
binetan bi igel agertzen dira. Zer erlazio dago unitate bateko eta besteko igelen 
artean?  
-Xabierrek Morgan aita izango den galdetzean, neskek zorotzat hartzen dute, 
zergatik?  Zer uste duzu esan nahi izango duela Xabierrek horrekin? 
- Xabierrek Kleori “Maider emakumetu zaigu” esatean, zer adierazi nahi du? Kleok 
zorionak ematen dizkio, Maiderrek ez du uste zorionak emateko modukoa denik. Aipa 
itzazu hilekoak dituen gauza onak eta hain atseginak ez direnak. 
-Begira iezaiezue azken binetari eta jarri arreta Morganengan. Nola sentituko ote da? 
Zergatik? Sentimendu horiek izatea posible al da kumeak bereak ez badira ere? 
-...? 
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3. Aurre-ezagutzak 
Kudeaketa mota: Bakarka/Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 6. or. 

 
Gaiaren sekuentzia tematikoaren zati nagusiak kontuan izanda formulatu ditugu 

galdera horiek, ikasleek aurre-ezagutzak zein diren jakiteko. Adi egon ematen dituzten 
erantzunei, horiek emango baitigute gaiari buruzko euren ezagutza, aurreiritzi eta abarri 
buruzko informazioa.  

Jarduera bakarka edo talde txikietan hausnartuz egin dezakezue, eta gero, talde 
handian erantzunak aurkeztu eta eztabaidatu. 
 
 

4. Proiektuaren aurkezpena: Horma irudiak sortu eta hauei buruzko 
azalpenak eman 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 7. or. 

 
Talde handian, proiektuaren orrialdea irakurriko dugu; irakurri ahala hainbat 

gauza argituko ditugu: 
- Zer adierazi nahi du Kleok “udaberrik odola aldatzen dik” esatean? 
- Zeri buruz hitz egiten ari da Martin? Zer da susara? Eta arkara? Eta ohara? 

Animalien araldiari esaten zaio, sexu bulkada duten aldiari. Zerikusirik ba al 
dute Martinek eta  Kleok esandakoek? 

- Jakingo al zenuke euskaratzen Mei Lik ingelesez esandakoa? Zergatik uste duzu 
esan duela hori? Ba al du gaiarekin zerikusirik? 

- Zein ote da unitate honetako proiektua? Argi geratu al zaizu? Argitu ezazue zein 
den proiektua. Eta landuko dituzuen gaiak? Ba al dakizu zer diren argibide 
horma-irudiak? Beha iezaiozue orrialde horretako panelari. Zertarako 
erabiltzen dira horrelako panelak?  

- Hitz egindakoaren ostean, norbaitek galdetuko balizu, zer proiektu osatuko 
duzuen unitate honetan, zer erantzungo zenioke? 

 
Ikasleek honako hau garbi izan behar dute:  animalia, landare eta gizakiaren 

ugalketa gaia landuko dutela unitate honetan, baita gizakien arteko harremanak ere, 
sexualak nahiz afektiboak. Informazio horrekin argibide horma-irudiak osatu eta 
ikasitakoa, norbaiti ahoz adieraziko diote, aurkezpena egin, alegia. 
 
 

5. Ikasnorabidea 
Kudeaketa mota: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 8. eta 9. or. 

 
Oraingoan, tarte bat emango diegu ikasleei ikasnorabidea irakurtzeko. Era 

askean aukeratuko dute nola irakurri, hau da, ingurumeneko sekuentzia bakarrik, edota 
gehien gustatzen zaien arloa, edota interesik handiena sorrarazten diena. Bukatzean, 
talde handian, ingurumenari dagokion zutabea irakurriko dugu sekuentzia tematikoaz 
jabetzeko; ondoren, euren iritzia eskatuko diegu landuko diren gairen inguruan: jakin-
mina duten, gustukoak diren, etab. 
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6. Txoko zuria 
Kudeaketa mota: Talde handian 

 
Behin ikasleek argi dutenean zer proiektu egin eta proiektu hori burutzeko zer 

ikasi behar duten, txoko zuria hornitzen hasteko unea heldu da. Taldean hitz egin ezazue 
gaiarekin zerikusia duten elementuak zein izan daitezkeen. Txoko zurirako materiala 
ekarri ahala, ekarritakoaren aurkezpena egin (zer den, zergatik izan daitekeen 
interesgarria, nork utzi edo eman dien...) eta txokoan jarri. 
 
 

7. Bizidunen ugalketa 
Kudeaketa mota:  Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 10. eta 11. or. 

 
Hasi aurretik, ikasnorabidera joan etorria egingo dugu atal honetan landuko 

dugunaz jabetzeko.  
Gero, bi orrialde horiek taldean irakurri eta jarduerak osatuko ditugu. Unitate 

honetako proiektua horma-irudiak egitea denez, bi orrialde horietan eredu baten 
azterketa egingo dugu, eta baita hainbat ondorio atera ere. Jarduerak bukatu ostean, 
taldean honako galdera hauek egin ditzakezue, erantzunak proiektua gauzatzeko 
kontuan hartzeko: 

-Zein da horma-irudi baten helburu nagusia? Informazioa ematea. 
-Zer testu mota erabili daiteke horma-irudietan? Eman nahi den informazioaren 

arabera, horretarako egokiena izango dena. 
-Jakinda ikusle edo hartzailearen  arreta erakarri beharko duela, zer ezaugarri 

izatea komeni da, formatuari dagokionez eta edukiari dagokionez? Formatuari 
dagokionez, kolore eta forma zaindu behar da, edukiari dagokionez, argitasuna, 
zehaztasuna eta neurria zaindu beharko dira. 

 
Bestetik, eredu gisa erabili dugun panel horretan ugalketari buruzko informazioa 

eman nahi izan dugu, hori baita unitate honetako langaia. Informazio hori hainbat 
modutan eman daitekeela adierazi nahian, bost eredu jarri ditugu: kontzeptu-mapa, 
definizioa, azalpen-testua, argazkia eta oina eta krokisak.  

Adieraz iezaiezue ikasleei guk ere horren antzeko panelak osatu beharko 
ditugula. 
 
 
 

8. Landareen ugalketa: sexuala eta asexuala 
Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 12. eta 13. or.; 8. lan-koadernoa, 59. eta 60. or. 

 
Talde handian liburuko informazioa irakurri eta lan-koadernoko jarduerak 

osatuko ditugu. 
Orrialde horietan landare loredunen ugalketa sexualaz hitz egiten da.  12. 

orrialdean, azalpen testua eta krokis oharduna dauzkagu informazioa emateko bide; 13. 
orrialdean, berriz, esperientziaren aurretik, oharrik gabeko krokisa. Haurrek beha 
diezaiela bi krokisei, eta konparatu ditzatela, berdintasunak eta desberdintasunak 
adierazteko. 

Ingurumenari dagokionez, ikasleek landare loredunen zatiak ikasi behar dituzte, 
eta baita ugalketa-prozesuan bakoitzaren funtzioa zein den ere. 
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Bestetik, lan-koadernoan aurkeztutako laburpen-teknikak  ez dira ikasleak buruz 
ikastekoak. Irakurri, ulertu eta edozein garaitan kontsulta ditzakegula gogoraraziko 
diegu ikasleei. Indarra beraz, beste lan batzuetan jarriko dugu: lan-koadernoko taula 
osatzeko informazioa irakurri eta ulertzen, hiztegian hitzak bilatzen eta norberaren 
hitzak erabiliaz definizioak osatzen etab. 

Loreen atalen izenak ikasteaz gain edozein loretan atal horiek identifikatzen 
jakiteko, ikerketa jardueratxo bat egitea proposatzen dizuegu. Horretarako, lehenik eta 
behin, adostutako egun eta ordu jakin batean berdegune (parke, zelai…) batera joan 
hango landareen eta loreen bilketa egitera. Izan gogoan, eta gogorarazi ikasleei behar- 
beharrezkoak direnak bakarrik bildu behar dituzuela, inguru naturala zaindu beharra 
baitugu. Ikerketa talde txikietan egingo dugu, eta, gero, talde handian elkarrizketa 
sortuko dugu ondorioei buruz hitz egiteko. 
 
 

9. Zoom teknika 
Kudeaketa mota: Bakarka 
Materiala: 8. lan-koadernoa, 61. or. 

 
Zoom teknikaren berri emateaz gain, ulermena ziurtatzeko hainbat hitz hiztegian 

begiratzeko ohitura ere garatu nahi da orrialde honetan. 
Lehenengo, ikasle bakoitzak orrialdea irakurri dezala. Ondoren, beharrezkoa 

balitz, zalantzak argituko ditugu. Bukatzeko, ikasle bakoitzak bere lana bakarka egin 
dezala eta ondoren talde handian zuzenduko da. 

Pistiloa edo atal emeak hiru zati ditu: estigma, estiloa eta obulutegia. Obulutegi 
barruan daude, gero hazi bihurtuko diren obuluak. 
 
 

10. Polena mikroskopioarekin aztertzen 
Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 14. eta 15. or. 

 
14. orrialdean beste krokis ohardun bat daukagu, eta azpian erabilerari buruzko 

argibide-testua. Orrialde hori gelan edo laborategian jar dezakegu aholkuak begi-bistan 
izan ditzagun. 

15. orrialdean, esperientzia bat egiteko argibide-testua daukagu. Hainbat polen 
ikusi eta alderatuz, guztiek neurri eta kolore bera ez dutela ondorioztatuko dugu. 

Proiektuko horma-irudian jartzeko hainbat elementu posible: polinizazioari 
buruz egindako testua; zoom teknika erabilita ikasleek egindako lore baten marrazkia; 
lore baten marrazkia eta haren zatien izenak krokis bidez, loreen argazkiak eta horien 
oinean argazkiaren argibideak. Ahal baduzue jar ezazue, baita ere, mikroskopioa polena 
ikusteko prest, aldamenean papertxo batean zer den idatzita duela. 

 
 
11. Ideia nagusia lantzen: Polinizazioa 
Kudeaketa mota: Binaka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 115. or.; 8. lan-koadernoa, 62. eta 63. or. 
 

Paragrafoetako ideia nagusiak identifikatu ondoren testuaren laburpena egingo 
dugu. 

Ikasleak binaka jarri, eta, bakarka irakurri ondoren, lan-koadernoko sekuentzia 
egingo dute ikasleek. Gero, zuzenketa talde handian egingo dugu, betiere, 
aberasgarriagoa baita denen artean ideiak elkar trukatzea eta besteen iritziak eta 
emaitzak ezagutzea. 
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12. Landareen ernalkuntza eta ugalketa-zikloa 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 16. or. 

 
Ernalketari buruzko testua irakurri eta arbelean pistiloaren irudia txukun 

marraztu ideia hobeto ulertzeko. 
Ondoren, ugalketa-zikloan azaltzen diren hainbat termino argituko ditugu hitz 

horien ikasketa bultzatuz (polinizazio, ernalkuntza, heldu, hazia, hazia erneta…). 
Zikloa ulertu eta terminologia argitu eta barneratu ondoren, zikloaren ahozko 

azalpenean trebatzen saiatuko gara, lehenbizi binaka, ondoren bakoitzak (hainbat egun 
hartu, ikasle kopuruaren arabera) azalpena talde handian eginez.  
 
 

13. Krokis ziklikoa 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: 8. lan-koadernoa, 64. or. 

 
Orrialde honetan, Krokis ziklikoa zer den, zertarako den eta noiz eta nola erabil 

daitekeen aztertuko dugu, betiere, egoerak horrela eskatzen duenean informazioa era 
horretan aurkezteko baliagarria eta argia dela adieraziz. 
 
 

14. Ahozko azalpenak lantzen 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka 
Materiala: 8. lan-koadernoa, 65., 66. eta 67. or. 

 
Ahozko azalpenak ematen trebatzeko hainbat aholku eta jarduera proposatzen 

dira. Kontuan hartu proposamenak. 
 
 

15. Ernagailua. Esperientzia 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 17. or. 

 
Aurreko gaian, ura landu genuenean, jarduera bat egin genuen non, haziak 

ernatzeko ura behar dela. Oraingoa, jarduera horren jarraipena izango litzateke. Haziak 
gordeta badituzue, haiek erabili daitezke, bestela hasieratik hasiko ginateke. 

Liburuan bertan ikusten den moduan, ikerketatxo bat egitea proposatzen zaie, 
baina behaketa hau ez da egun bakar batean egitekoa, gaia lantzen dugun bitartean 
egitekoa baizik. Horregatik, egunero, gelara sartu eta berehala edo, tartetxo bat hartuko 
dugu, haziak ikusteko eta datuak apuntatzeko. Datu hauek taula batean apuntatu 
ditzakegu. Egunero arduradun batek egin dezake lan hori. Taula-eredua gida honen 
bukaerako orrialdeetan dago. 
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16. Landareen ugalketa asexuala. Kontzeptu-mapa 
Kudeaketa mota: Bakarka/Talde handian/Binaka/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 18. or.; 8. lan-koadernoa, 68. or. 

 
Lehenengo, gidoi modura dagoen liburuko testuari behatuko diogu. Ondoren, 

ikasle bakoitzak irakurri dezala orrialde horretako informazioa. Zalantzak, talde handian 
argituko ditugu. 

Jarraian, lan-koadernoko jarduera egingo dugu kontzeptu-mapak egiten 
trebatzeko; banaka, binaka edota talde txikian. Zalantzak eta zuzenketa talde handian. 
 
 

17. Landareen ugalketa asexuala. Esperientzia 
Kudeaketa mota: Bakarka/Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 19. or. 
 

17. orrialdean bezala, hemen ere, beste bi ikerketa txiki egiteko eskatzen zaie 
ikasleei. Datu-bilketa errazteko, beste taula bat ere proposatzen dizuegu. Taula osatzeko 
eguneroko behaketa egingo dugu eta arduradun bat izenda dezakegu. Ikus taulak gida 
honen azken orrialdeetan. 
 
 

18. Kontzeptu-mapa, elkartasunezko lana eginez: animalien ugalketa 
Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 20. or.; 8. lan-koadernoa, 69. eta 70. or. 
 

Bloke berri baten hasiera izanik, ikasnorabideari begiratzeko garai aproposa da.  
Jardueraren helburua, kontzeptu-mapak egiten trebatzea da. Hori egiteko, lan 

kooperatiboa bultzatzeko teknika bat erabiliko dugu. 
Lehenengo, ikasle bakoitzak, liburuko 20. orrialdea irakurri dezala, eta horko 

idatzizko informazioa, marrazkiekin aldera dezala. Ondoren, talde handian zalantzak 
argituko ditugu. 

Bukatzean, lan-koadernoan testua landuko dugu (hala ere, liburuko testua beti 
eskuragarri izango dugu nahi ditugun kontsulta guztiak egiteko). Ikasleei adierazi egin 
beharko zaie helburua kontzeptu-mapa bat egitea izango dela, eta horretarako lana 
elkartasunean egiteko teknika bat erabiliko dugula, Txanela 4.4 gaian lagun onak 
izateko arauak aztertzerakoan egin genuen bezala. 

Lana egiteko, jarrai iezaiezue lan-koadernoko aginduei eta lana elkartasunez 
egiteari buruzko informazioa zabaltzeko, jo ezazue Txanela 4.4. gidara.  Teknika horiek 
ekimena eta sustapena bultzatzen dute.  
 
 

19. Igarkizunak 
Kudeaketa mota: Binaka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 116. or. 
 

Haurren irudimena martxan jarri eta berehala ikasiko ditugun animalia erruleen 
inguruko girotze-lana egingo dugu igarkizunen bidez.  

Binaka jarri, irakurri eta asmatzen saiatu. Ondoren, talde handian, emaitza 
guztiak taldean aurkeztuko ditugu. 

Hona hemen erantzunak: txori-txitak habian; oilaskoa; arrautza; sugekumea. 
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20. Obiparoak eta erruleak 
Kudeaketa mota: Talde handian/Binaka/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 21. or. 

 
Obiparo edo errule eta bibiparo kontzeptuak eta bien ezaugarriak dituzten 

obobibiparoak aurkezten zaizkigu liburuko orrialde honetan. Dena den, erruleei 
dagokien azalpena 22. orrialdean garatzen da, bibiparoen atalean. 

Talde handian aurkeztu eta azaldu kontzeptuen arteko bereizketa. Hitzei 
erreparatu, OBO (ovo) arrautzarekin erlazionatu; baita “errule” zergatik esaten zaien ere 
(arrautzak jartzea da errutea). Hau da: zergatik diren obiparo eta errule hitzak 
sinonimoak.  

Behatu “obobibiparo” hitzari ere (Obo+bibiparo) eta esanahiari erreparatu.  
 
 

21. Ideia nagusia eta laburpena: tximeletaren metamorfosia edo obiparo 
batzuen prozesu bitxia 
Kudeaketa mota: Bakarka/Binaka/Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 117. or.; 8. lan-koadernoa, 71., 72. eta 73. or. 

 
Lana banaka nahiz binaka egin ondoren, talde handian zuzenketa partekatu. 

 
 
22. Igel  bati elkarrizketa. Antzerkitxoa 
Kudeaketa mota: Binaka 
Materiala: Irakurgaiak, 118. or. 

 
Jadanik, hegaztiak, narrastiak eta intsektuak ikusi ditugu erruleen adibide gisa 

eta irakurketa honekin berriz, anfibioak gehituko ditugu. 
Irakurri binaka bakoitzak pertsonaietako bat hartuta; nahi izanez gero antzeztu 

ere egin daiteke. Horretarako, bakoitzari dagokion testua ikasi beharko dute ikasleek. 
 
 

23. Entzunaldia 5. LUDWIG Van Beethoven. Ouverture-Egmont Op. 84 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: CDa, 26. pista 

 

 GURE KONPOSITOREEN TXOKOA 
Taldean, elkarrizketa sortuko dugu obra eta egileari buruz hitz egiteko. Elkarrizketaren 
helburua ikasleak musikarekin zerikusia duten hainbat kontzepturen izena entzuten eta 
ezagutzen joatea da, hainbat egile eta obra ezagutzen joan daitezen, besterik ez da. Ez 
dute zertan ezer buruz ikasi behar. Entzun, ezagutu, gozatu, bizi eta sentsibilizatu, hori 
da helburua. 

-Unitate didaktiko honetan landuko dugun entzunaldia Ludwin Van Beethoven-en 
Obertura bat da.  Zuetariko baten batek ba al daki zer den obertura bat? Eta nor 
den Ludwin Van Beethoven? 

 
Obertura. Opera, oratorio eta, oro har, orkestra-obra nabarmenen sarrera gisa egiten 
den konposizio instrumentala, bereziki XVIII. mendean sonata-formaz egin zena. 
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Zeta-tximeleten metamorfosia dramatizatuko dugu musikarekin lagunduta: gorputz 
adierazpen gidatua. 
 
Ludwig Van Beethoven. Konpositore alemana (Bonn, 1770 - Viena, 1827). Berehala 
bihurtu zen piano-jotzaile ospetsu, batez ere, kontzertuetan egiten zituen 
inprobisazioengatik. Gaixotu egin zen (1800) eta gaitzak gorreria ekarri zion. Orduan, 
konposizio-lanetan murgildu zen. Frantziako Iraultzako ideien aldekoa, bere obran, 
ideal handiak lortzeko borroka adierazten saiatu zen eta bere garaiko musika-formen 
kontra gogoz jardun zuen. Haydn eta Mozarten espirituaren oinordekoa, bera da 
Vienako eskola klasikoaren azken ordezkari handia eta erromantizismoaren aitzindaria. 
Lan nagusiak: pianorako sonatak (Patetikoa, Ilargiartea, Waldstein, Appassionata), 
sinfoniak (1.a do maiorrean, 1799; 2.a re maiorrean, 1802; Heroikoa, 1804; 4.a si 
maiorrean, 1806; 5.a do maiorrean, 1808; Pastorala, 1808; 7.a la maiorrean, 1812; 8.a 
fa maiorrean, 1812; Korala, 1823), mezak (Missa Solemnis, 1818-23), oberturak 
(Egmont, 1810), opera (Fidelio, 1804-14). Bere hiletetan hogei mila lagunetik gora izan 
ziren. 
 

• Jarduera:  Bisualizazioa eta gorputz adierazpena (inprobisazioa) 
Hasteko, lurrean etzanda eta begiak itxita musika entzuten dugun bitartean, 

irakasleak hor proposatzen dizuegun testua irakurriko die ikasleei, irudimena erabiliz 
eta musika lagun, tximeleta baten metamorfosi prozesua bisualizatu dezaten. Bukatzean, 
elkarrizketa sortuko dugu bakoitzak bere esperientzia kontatzeko. 

Bukatzean, musika jarriko dugu berriro ere, baina oraingo honetan ikasleek 
musika entzutearekin batera, bisualizatu duten prozesu bera gorputzaren bidez 
adieraziko dute. Biografian irakurri dugun bezala, Beethoven ospetsua zen, batez ere, 
kontzertuetan egiten zituen inprobisazioengatik; beraz, hori gogora ekarriz, ikasleak 
euren gorputz-adierazpenean inprobisazio txikiak egitera bultzatuko ditugu. 

Gorputz-adierazpenaren ostean, berriro ere elkarrizketa sortuko dugu 
esperientziaz hitz egiteko eta bisualizazioarekin erkatzeko. 
 
Gorputz adierazpena gidatzeko testua 

(0-1.06) Sarrera, beldartxoa: 
-Hosto baten gainean dagoen beldar txikia zara.  
-Zure senak aginduta, astiro-astiro, arrautza barrutik ateratzen hasi zara.  
-Zure gorputz luze berria luzatu nahi duzu. Ummmm! Luzea da benetan! 
-Baina, gose zara! Jaten hasi eta... jan ahala, gero eta handiagoa, gero eta 

lodiago eta indartsuago zaude, zure gorputza hasiz doa... 
 
(1.07-2.05) Krisalida bihurtzen: 

Baina bat-batean zure ahotik ateratzen den zeta-hariaz gorputza inguratu behar 
duzula sentitzen duzu, babesteko, behetik gora, eta goitik behera, gorputz guztia 
zeta-hariz bildu arte. 

 
(2.06)Abestia: 

Orain bai ondo! La-a-sai zaude! Orain bai ondo! La-sai zaude! 
Baina  gorputza!... al-datuz doa!... aldatuz doa! Bai! 
 

(2.25) 
...hasi hor barruan mugitzen, astindu zure gorputza zure muskuluak eta hegoak 

indarrez has daitezen... eta orain bai, atera krisalidatik eta... zoaz hegan! 
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24. Abestia: Aita non egiten du kukuak habia? 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: CDa, 27. pista 
 

Abestia entzungo dugu eta, letra irakurriz, taldean kantatzen saiatuko gara. Haur 
taldea bi zatitan bana dezakegu. Talde batek haurraren papera egingo du galderak 
eginez, eta beste taldeak aitaren papera egingo dugu galderei erantzunez. 

Ondoren, talde handian abestian aipatutakoaz hitz egingo dugu, mezua edo 
gaiaren inguruan. Horretarako, abestian azaltzen diren txoriei buruzko informazio 
sinplea lortzen badugu askoz ere aberatsagoa izango da. 

 
 

25. DVDa ikusi, ondorengo ulermena 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka 
Materiala: DVDa; Ikaslearen liburua, 22. or. 
 

Bibiparoei dagokien azalpen-testua irakurri eta jartzen duena talde handian 
aztertu ulermena bermatuz. 

Gero, DVDa ikusi ondoren, zeri erantzun beharko dioten ondo azter dezatela 
ikasleek, ikusi bitartean gauza zehatzei arreta jar diezaioten.  

Liburuko  galderei bakarka erantzun ondoren, talde handian zuzendu.  
 
 

26. Elkartasun jolasa 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 22. or. 
 

Taldean elkartasunezko elkarrekintza bultzatuz, haurren jarrera gizatiarra, 
garapen emozionala eta sormena sustatuz, jolastuko gara, beste kideekin batera lan 
egitea helburu bakar eta bera lortzeko. Halaber, indibidualismoan eta konpetitibitatean 
oinarritutako hezkuntza-eredua saihestuko dugu. 

Jolas hau norbere buruarengan eta besteengan konfiantza lantzeko da.  
Diskriminazio auditiboa ere lantzen da jolasarekin. 

Jarrai iezaiozue hiru pausoko betiko prozedurari. 
 
 

27. Ba al zenekien... 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka/Binaka/Talde txikian 
Materiala: Irakurgaiak, 119. or. 
 

Txoko zurian ere eduki dezakegu animaliei buruzko informazio osagarria. 
Identifikatua baduzue edota haurrek identifikatu badute, une egokia izan daiteke 
aipamen batzuk egiteko. 
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28. Eskema: Animalien sailkapena ugalketaren arabera 
Kudeaketa mota: Talde handian/Banaka/Binaka 
Materiala: 8. lan-koadernoa, 74. or. 
 

Jarduera honekin, animalien ugalketari buruzko atalari amaiera emango diogu. 
Sailkapen sinple bat aukeratu dugu (obobibiparoak ez daude) eskematxo bat egiteko 
asmoz. Lotura hitzak ez daude idatzita (beraz kontzeptu-maparen ezaugarri hori kendu 
diogu) eta adibideak jartzeko tokia prestatu dugu. Behatu eskemari eta alderatu 
kontzeptu-maparekin.  

Ondoren, banaka edo binaka osa dezatela eta treba daitezela eskeman jarri 
dutena hitzez (azalpena ahoz zein idatziz emanez) adierazten.  

Nahi baduzue, hitzezko azalpen hau, obobibiparoen atalarekin bukatzea proposa  
dezakezue. 
 

 
29. Kanta-kantari: “Ugaldu” 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 23. or.; CDa, 28. pista 

 
Gaiaren abestia den "Ugaldu” entzungo dugu eta, letra irakurriz, taldean 

kantatzen saiatuko gara. Ondoren talde handian abestian aipatutakoaz hitz egingo dugu, 
mezua edo gaiaren inguruan. Ikustarazi landare, animalia eta gizakiaren ugalketaz ere 
ari dela.  

Orrialde honetan, abestien CDari eta Musikako lan-koadernoari sarrera ematen 
dion ikonoak ikusiko dituzue. Musikako lan-koadernoaren bidez, lengoaia musikala eta 
txirula lan ditzakezue. 
 
 

30. Gizakiaren sexualitatea eta ugalketa 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 24. or. 

 
Munduko bolak atal berri baten hasieran gaudela adierazten digu eta, beraz, 

aurrera jarraitu aurretik beha diezaiogun ikasnorabideari. 
Testua talde handian irakurriko dugu eta sortu daitezkeen zalantzak argitu. 

Ondoren, galderei erantzungo diete ikasleek. Helburua irakurri berri dugun informazioa 
gure esperientzia propioarekin erlazionatzea da, sentimenak era egokian adierazteak 
duen garrantzia azpimarratuz. 
 
 

31. Maitasun abestia: “Ispilu aurrean” 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: CDa, 29. pista 

 
Abestiaren letra aurrean dugula, abestia entzun eta letra aztertuko dugu, lantzen 

ari garen gaiarekin erlazionatuz. 
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32. Ipuin baten irakurketa: Larrosa ttikia 
Kudeaketa mota: Bakarka/Binaka/Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak, 120., 121. eta 122. or. 
 

Ipuin honen irakurketa egin, eta irakurritakoaren inguruan hitz egingo dugu: 
- Zer da gehien gustatu zaizuna? Zer gutxien? Zergatik? 
- “Aux” maiteminduta dagoela dirudi. Horrelakorik gertatu al zaizu inoiz? 
- Zer oparituko zenioke oso gustuko duzun norbaiti? Zergatik?  

 
 

33. Giza sexualitatea 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 25. eta 26. or.; Irakurgaiak, 123., 124. eta 125. or. 
 

Orrialde honetan hainbat informazio ematen da termino batzuen inguruan. 
Helburua ez da horiek ikasi eta definitzen jakitea, ulermen globala eta zehatza lantzeko 
balio duen testua da, baina gehien arduratzen gaituena  giza sexualitatearen inguruan 
naturaltasun, sentsibilitate, enpatia  eta errespetuzko jarrerak garatzea da.  

Horretarako, gaia plazaratzea beharrezkoa da eta  oso garrantzitsua hasiera-
hasieratik errespetuzko giroa eskatzea ikasleei.  

Irakurgaietan, hiru prentsa artikulu dituzue. Hirurek dute giza harremanekin eta 
sexualitatearekin zerikusia. Zoritxarrez, oraindik ere gai horietan insistitu beharra dago, 
gure inguruan uste baino bortxa eta errespetu falta adierazten duten jokabide eta jarrera 
gehiago baitago.  

Saiatu beharko genuke iraindua, bortxatua, baztertua denaren autoestimua 
indartzen batetik, eta jokabide desegokiekiko ez-konplizitate eta salaketa-jarrerak 
bultzatzen.  

Irakurgaietako testuak irakurri eta egin ezazue hitz-errota, proposatzen diren 
gaien inguruan. Lan horretan laguntzeko, jarrai iezaiozue 26. orrialdeko gidoiari. 
 
 

34. Gorputzaren aldaketak, pubertaroa 
Kudeaketa mota: Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 27. or. 
 

Atal honetan, nerabezaroan (pubertaroan) gertatzen diren hainbat aldaketen berri 
ematen dugu. Helburua ez da ikasleei horiek buruz ikasaraztea, horien berri izatea eta 
bere esperientzia pertsonalarekin erlazionatzea baizik. 

Jarduera talde txikitan egingo dugu lehenengo, lasai hitz egin eta komunikatu 
daitezen ikasleak. Ondoren, talde handian bilduko gara eta, ikasle bakoitzaren 
intimitatea zainduz, gorputzaren aldaketen inguruan hitz egingo dugu. 
 
 

35. Gizonezkoen eta emakumezkoen ugal-aparatua 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 28. or. eta 29. or. 
 

Ugal-aparatuko organoak dagokien termino edo hitzaren bidez izendatzen 
jakiteaz gain bakoitzari buruzko informazioa ulertzea dugu helburu. Informazio horretan 
organoaren deskribapen txiki bat ematen da batzuetan eta, ugal eta iraitz aparatuetan 
betetzen duten funtzioa azaltzen da. Ohartarazi ditzagun horretaz ikasleak. 
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36. Artelanak 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 30. or. 

 
Lehen paragrafoa irakurri eta horren inguruan talde-hausnarketa bideratu. 

Ezaguna dugu guztiok beste zenbait faktoreren artean itxura eta modaren eraginez gure 
gazteek pairatzen dituzten trastorno psikologiko kezkagarriak. Eredu horien bidez (eta 
arte-liburuetan aurki ditzakezuen hainbaten bidez ere bai) eredu estetikoaren 
erlatibotasunaz hitz egiten hasteko aukera daukagu. Saiatu auto-onarpena indartzen, 
kanpoko itxuraren balioa erlatibizatzen eta modarekin dugun  mendekotasunaren alderdi 
kaltegarriak azpimarratzen. Ideia horiek poztasun afektiboarekin lotu, zorionaren 
aurkikuntzak duen balio eskasa adieraztera probokatu… 

Orrialde horretan azaltzen diren lanez gain, hainbat eta hainbat eredu ditugu bai 
pinturan eta bai eskulturan giza gorputza irudikatzeaz. Lor itzazue liburu batzuk eta 
behatu alderdi horri. 

 
Marrazkia 

Giza gorputzaren irudikatzearekin jarraitzeko, oinarrizko eskema batetik 
abiatuta, gorpuzkera eraldatzen saiatuko gara.  

 Ikus eranskina eta gogora ekarri 3. unitatean mugimenduaren inguruan 
egindakoa.  

Lehenik eta behin, oinarrizko eskema bakoitza (aurrez eta alboka) kopiatu bi 
aldiz, bat pertsona argalarena eta bestea pertsona gizen batena. Ikasleek egin dezatela 
eskema bakoitza folio batean arkatzez, gogorarazi proportzioak zaindu behar dituztela.  

Oinarrizko eskematik abiatuta,  gara dezatela pertsonaia, ondoren jantzi eta 
xehetasunak jarri. Gero, nahi izanez gero, margotu eta atzea edo testuingurua marraztu 
edo margotu, bukatzeko.   

 
Giza gorputza bolumenean. Buztina edota plastilina 

Aldez aurretik behatutako giza gorputzaren proportzioak kontuan hartuta, atalez 
atal irudia eraikitzen hasiko gara. 

Kontuan izan erreferentzia buruaren tamaina dela, eta zenbat eta buru txikiagoa 
egin orduan eta handiagoa dirudiela gorputzak. 

Atalak lotzerakoan, besoei eta hankei hainbat forma emateko aukera izango 
dugu mugimendua irudikatzeko. Postura aldetik ere frogak egitera animatu, material 
horien bidez hainbat forma (eserita, etzanda… ) lortzeko, marrazkiaren bidez baino 
aukera handiagoak baititugu.  

Giacomettik eginiko eskulturen irudiak bila ditzakezue, eta bere estiloko giza 
figura luzeak eta iharrak eraiki.  Era horretako irudi luzeek eta iharrek eusteko arazoa 
edukiko dute; beraz, burdin hariz eraiki dezakezue oinarrizko egitura. Material horren 
moldakortasuna handia denez, hainbat postura moldatzeko aukera izango duzue.  
Bukaera berriz, burdin haria bera izan daiteke edota haren gainean buztina, paper-pasta 
edota plastilina jar dezakezue eta dekoratu.   

Gorpuzkera gizenagoak ere eraiki daitezke aurreko paragrafoan adierazitako 
teknikarekin. Orain ere, ez ahaztu burua hartu behar duzuela oinarri  eta, proportzioak 
gordez, gainerakoa eraiki. 
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37. Hilekoa 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 31. or. 

 
Orrialde honetan, hilekoa zer den, nola eta zergatik gertatzen den azaltzen 

ahalegindu gara. Helburua, horri buruzko ahozko azalpen txiki bat ematea da, eta gai 
horren inguruan dauden zalantzak eta beldurrak argitu. 

Irakur ezazue informazioa eta sor daitezkeen zalantzak argitu. 
 
 

38. Ernalkuntza. Koitoa. Haurdunaldia. Haurra 
Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 32. or. eta 33. or 

 
Orrialde horietan, koitoa zer den eta ernalketa nola gertatzen den adierazten da. 

Informazioa talde handian irakurri, aztertu eta argituko dugu.  
Umekiaren garapenari eta ekografiari ongi  behatu, eta ahoz deskribatu  egingo 

ditugu. Umekia sabelean dagoen artean nola senti daitekeen hitz egiteko aukera ere 
badugu. Amak haurra nola sentitzen duen, ostikoak… Bukatzeko, bikien kontuak 
aztertuko ditugu. Imajina dezakegu, baita ere, bikiak (monozigotikoak) elkarrekin 
daudela poltsa berean: elkarren arteko harremanaren nondik norakoak, mugitzeko 
orduan…  

Nahi izanez gero, ikasleei bere jaiotzaren inguruan etxean galdetzeko  
proposamena luzatu geniezaieke. Baina kontuz! Gelan edo inguruan adoptatuak diren 
ikasleen kopurua gero eta handiagoa da, eta gai hori sentsibilitate handiarekin landu 
beharko dugu. 
 
Bikiak: monozigotikoak/eterozigotikoak (informazio osagarria) 

Hainbat kasuetan, aldi berean, bi haur edo gehiago jaio daitezke.  
Mono zigotikoen kasuan, espermatozoideak obulua ernaldu egiten du, baina 

obulua erdibitu egiten da eta erdi bakoitza garatu ondoren, sexu bereko bi izaki berdin 
sortuko dira. 

Eterozigotikoen kasuan, Falopio hodietan dauden bi obulu bi espermatozoidek 
ernaltzen dituzte. Horrela, umetokian bi obulu garatuko dira. Izaki horiek ez dira, 
derrigorrez, sexu berekoak izango, eta ez dute besteek bezain itxuraz berdina izaten. 
 
 

39. Ipuin baten irakurketa: Lamia eta emagina 
Kudeaketa mota: Talde handian/B/bi/Talde txikian 
Materiala: Irakurgaiak, 126., 127. eta 128. or. 

 
Beste hainbat gaietan bezala, oraingoan ere, euskal mitologiarekin loturiko 

irakurketa txertatu dugu. 
Talde handian, txikian... ipuinaren irakurketa burutu eta irakurritakoa lantzen ari 

garenarekin erlazionatzen saiatuko gara.  
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40. Gezur txikiak, mitoak eta datu errealak 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 34. or. 

 
Esaldi horiek guztiak irakurri eta eztabaidatzeko garaian gogoan izan, 

irakaslearen interbentzioa ez dela gehiegizkoa izan behar. Hala ere, komeni da ideia 
okerren bati eusten diotela ikusten bada, galderen bidez egoera argitzea ideia zuzenaz 
jabetu direla konturatu arte.  
 
 

41. Ingeleseko orrialdea. Reproduction the family 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 35. or. 

 
Marrazkian hainbat familia eredu  islatzen dira. Besteetan bezala, ingeleseko 

irakasleak, zertan ari diren eta gaiaren berri emateko eskatuko die ikasleei. Ingelesek 
saioa bukatu ondoren, ipuinaren sarrera irakurriko dugu eta gero noski ipuina.  
 
Procedure: 
• Again, the English page comes towards the end of the unit, so you have a chance to 

ask them what they have been working on; reproduction in plants and animals and 
people. 

• Draw a picture on the board of a mummy, daddy, son and daughter. Ask the pupils 
what the picture represents i.e. a family.  

• Ask them who has that type of family.  
Who has a family with mummy, daddy, boy and girl? 
Does everyone have a family like that? No. 

• Elicit other types of family. 
So what does ‘family’ mean to you? Is it who lives in your house? Is it the family 
you see every week like your cousins, grandparents etc.? 

• Ask them to look at their books on page 35. 
What can you see in the different rooms? Have a look for a few moments and 
think how to describe the different situations in English. 

• Let them look for a few moments. Rather than ask for volunteers to describe, 
because you will get the better ones, assign (or ask them to choose) a picture to 
describe. 

e.g.  Top left: Daddy, mummy, daughter and grandma 
Top right: Two children in a children’s care home, two carers 
Middle left: daddy and three kids 
Middle right: Daddy at home mummy coming in from work, son and 

daughter (adopted). 
Bottom left: Mummy and daddy coming in from work, baby with child 

carer. 
Bottom centre: Mummy and daddy and 5 children. 
Bottom right: Two mummies, two children. 
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• Don’t be too prescriptive. Accept their descriptions and ask for other possibilities. 
Ask them if they see all these groups as family groups? Why? Why not? What’s 
missing? E.g. pets, cousins etc. 

• Ask them to draw their family in the middle box. 
Now we have seen many types of families, let’s draw our own family in the 
middle box. 

• Go around asking questions. 
• Get them to describe their family in small groups. 

 
 
 

42. Gaiaren ipuinaren irakurketa: Gerratik herren itzuli zen gizona 
Kudeaketa mota: Talde txikian 
Materiala: Irakurgaiak, 129., 130., 131., 132. eta 133. or. 

 
Ipuina irakurriko dugu. Horretarako, rol banaketaren teknika erabil dezakegu. 

Horri buruzko informazio gehiago lehenengo unitateko gidan dago (41. jarduera). 
 
 

43. Ipuina irakurri ondoren: harremanak, sentimenduak, afektibitatea... 
Kudeaketa mota: 
Materiala: Ikaslearen liburua, 36. eta  37. or. 

 
Ipuinaren aitzakian, beste hainbat kontzeptu landuko ditugu: harremanak, 

sentimenduak, afektibitatea... Egin itzazue proposatzen diren jarduerak. 
Sentimendu mota asko dago. Onak edo... txarrak edo... baina, betiere, modu 

baikorrean lantzen saiatu behar dugu. Sentimendu batzuk ongi sentiarazten gaituzte, 
bete batzuk gaizki (gorrotoa, inbidia, kezkak, frustrazioa...); horiek gainditzen eta buelta 
ematen ahalegindu beharko genuke ongi eta lasai sentitzeko. 
 
 

44. Irakurzaletasuna 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 37. or. 

 
Besteetan bezala, oraingoan ere Martinek irakurzaletasuneko liburua aurkeztuko 

digu. Liburuan agertzen den informazioa behatu eta identifikatu egingo dugu, hau da, 
liburuetan idatzita dagoen ipuinaz gain, aurreko eta atzeko azalean dagoen informazioaz 
ere jabetzen saiatuko gara: idazlea, marrazkilaria, saila, etab. ezagutuko ditugu. 

Ipuina irakasleak irakur diezaioke taldeari egun jakin batzuetan edo, nahi izanez 
gero, irakaslea hasiko da irakurtzen ikasleak tentatze asmoz, eta hurrengo  saioetan 
haurrek hartuko diote txanda. Edota, tarteka irakasleak edo haur batek irakur dezake. 

Bakarkako irakurketarako ere aproposa da liburua.  
Liburua irakurri ondoren, horren inguruko elkarrizketa egin: gustukoa izan 

duten, zer gustatu zaien gehien... Irakurritakoa bakoitzaren esperientzia pertsonalarekin 
erlaziona daiteke, betiere, egoerak desdramatizatuz eta errespetu handiz. 
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45. Familietako kide kopuruak:  hausnarketa eta inkesta 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 38. or. 

 
Familietako kide kopuruaren eboluzioa dela eta, gelako familien seme-alaben 

kopuruari dagokion barradun grafikoa osatuko dute ikasleek, eta ondorioak ateratzen 
saiatuko dira.  
 
 

46. Bueltako komikia 
Kudeaketa mota: Bakarka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 39. or.; 8. lan-koadernoa, 75. eta 76. or. 

 
Lehenengo, ikasle bakoitzak egin dezala komikiaren bakarkako irakurketa. 

Ondoren, talde handian Lan-koadernoko 75. orrialdean  proposatzen zaizkigun galderak 
eztabaidatuko ditugu. Gero, denbora eman ikasle bakoitzak bere iritzia lan-koadernoan 
idatz dezan. 

76. orrialdea berriz alderantziz egingo dugu. Lehenik, bakoitzak bere 
hausnarketa idatziko du lan-koadernoan eta gero egingo dugu taldean aurkeztea eta 
eztabaida.  
 
 
 

47. Bertsoa lantzen 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: 8. lan-koadernoa, 77., 78. eta 79. or. 

 
Bertsoen egitura lantzeko, egin itzazue lan-koadernoan proposatzen zaizkizuen 

jarduerak. 
 
 

48. Proiektua gauzatzen 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 40. or. 

 

Proiektua gauzatzea hiru alditan banatuko da: aurkezpena egin aurretik, 
aurkezpena egin bitartean eta aurkezpena egin ondoren. 

Aurretik, orrialdea irakurri eta jartzen duenaren inguruan erabakiak hartuko 
ditugu, taldea antolatuz.  

Hori egiten dugun bitartean, gogoan izan behar ditugu aurretik landutako 
aholkuak. Argazkiak atera daitezke ondoren komentatzeko, hainbat gauza grabatu ere 
egin daitezke. 

Bukaeran berriz, egindako lana ebaluatu egingo dugu: 
- Gustura al zaude egindako lanarekin? Zure aurkezpenetik zer aldatuko 

zenuke? Zergatik?  
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49. Sintesia 
Kudeaketa mota: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 41., 42., 43. eta 44. or. 

 
Sintesi orrialdeen helburua, ikasitakoaren errepasoa egiteaz gain, hainbat alderdi 

ebaluatzeko tresna gisa erabiltzeko aukera eskaintzea ere bada. Ikasleak sintesi orri 
horiek bete aurretik unitatean zehar ikusi eta ikasitakoaren errepasoa egitea aholkatzen 
dizuegu. 

Nolanahi ere, orriotan landutakoaren alderdi batzuk baizik ezin dira errepasatu. 
Hau da, dramatizazioaren, plastikaren eta aho-hizkuntzaren inguruan landu diren 
edukiei prozesuan zehar (unitatean zehar dagozkion jarduerak egiterakoan) behatu 
beharko diezue. Izan ere, ez du zentzu handirik, hainbat prozesu luze azken unean eta 
behaketa egiteko asmoz berriro ere errepikatzeak. Hizkuntza idatziaren inguruko 
hainbat ekoizpen-lan luzeekin ere gauza bera gertatuko zaigu.  

Bukatzean, interesgarria izango da talde handian elkarrizketa sortzea, unitatea, eurek 
burututako lana, gogoa, gozamena, proiektua eta abar, era eraikitzaile batean 
baloratzeko edota kritikatzeko. 
 
 
 

50. Non edo han, gure txanelan 
Kudeaketa mota: Talde handian 

 
Talde handian, bildutako argazkiak antolatu eta haiei dagozkien azalpentxoak 

idatzi ondoren, gure albumeko hurrengo atala osatuko dugu. Bukatzean, tarte bat 
hartuko dugu, egindakoa lasai ikusteko eta hartaz gozatzeko.  
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 

Eranskinak 
 

Hurrengo orrialdeetan honako osagarri hauek sartu ditugu: 
• Gurasoentzako gutuna (gida honen sarreran egiten da aipamena) 
• 36. jarduerari dagokion eranskina (informazio osagarria) 
• 15. jardueran proposatzen dena lantzeko taulak 
• Musikako lan-koadernoaren gidaliburua 
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Kaixo familia: 
Jadanik, jakingo duzue zein den zuen seme-alabek esku artean duten unitate 

didaktikoa; hau da: Izan zirelako gara, garelako izango dira, ugalketaren eta 
sexualitatearen ingurukoa. Izaki bizidunen ugalketa-prozesua nola gertatzen den 
ikusiko dugu, tartean baita gizakiona ere. Baina ez gara ugalketara mugatuko, gizakion 
kasuan behintzat. Pertsonen bizitza osasuntsu eta orekaturako hezkuntza afektibo-
sexualak duen garrantzia kontuan hartuta, gure gaztetxoen alderdi afektibo-
emozionalari  kasu egin nahi diogunez, gaiari buruzko hainbat atal landuko ditugu. 

Zenbaitetan helduok gai honen inguruan gure seme-alabekin komunikatzeko 
zailtasunak  eduki ditzakegu. Baina garrantzizkoa da ahalegin berezia eginez, gure 
gaztetxoek planteatzen dizkiguten zalantzak zintzo argitzea eta beraien oinarrizko 
kezkak uxatzen laguntzea. Horretarako, norberaren bizipenez gain, lagungarria izan 
daitekeenean, informazio-iturri egokiak erabili beharrean izango gara.  Kasu puntualen 
batean ere, gerta daiteke arloko espezialista batengana laguntza eske joan behar 
izatea. 

Giro honetan, hainbat ikerketek diotenez, nesken pubertaroa, batez beste 
aurreratzen ari omen da azken urteotan, eta aurreratze horren zantzuak ikusten hasiak 
dira gure geletan. Hori dela eta, eta batez ere neskei begira, egoki  iruditu zaigu gaia 
maila honetan lantzen hastea, beren gorputzetan eta emozioetan aldaketak sumatzen 
hasterako gutxieneko informazioa eduki dezaten.   

Zuen seme-alabak, sexualitatearen inguruan dituzten zalantza asko argitzera 
joko dute, eta akaso, okerreko lekuan galdetuko dute informazio okerra jasoz.  Hori 
gerta ez dadin eraiki dezagun komunikaziorako zubi bat euren eta gure artean beraiek 
eskatutako erritmoan. 

 Gure ustetan, ikasle, irakasle eta gurasoen artean hizkuntza berbera 
erabiltzea oso garrantzitsua izango litzateke. Bestalde, errespetuzko terminologia 
egokia erabiltzea ere oso garrantzizkoa da. 

Erraza egiten ez bazaigu ere, saia gaitezen gure gaztetxoen galderak 
erantzunik gabe ez uzten; beren beldur, kezka eta emozioak entzuteko prestasuna 
azaltzen.  

Erantzun pertsonalak ematea zaila egite bazaigu, ideia  edo planteamendu 
orokorretara jo dezakegu, adibidez, beste pertsonen (egiazkoak edo fikziozkoak) 
adibideak jarriz… Guztiok daukagu gure intimitatea gordetzeko eskubidea: 

- Intimitate handiko galdera da hori eta nahiago dut ez erantzun. 
- Lotsa ematen dit horri erantzuteak, nire intimitatea da, eta nahiago dut ez 

erantzun. 
- Zertarako jakin nahi dugu? Pertsona bakoitza desberdina da eta informazio 

horrek ez du zertan baliagarria izan behar zuretzat. 
Helduen intimitateaz ari garenez, gure seme-alaben intimitatea ere 

errespetuzko jarrera batekin onartu behar dugu.  
Besterik gabe informazio hau baliagarria izango zaizuelakoan agur bero bat. 

Irakasleak 
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Hola familia: 
Como sabéis la unidad didáctica que están trabajando vuestros hijos es Izan 

zirelako gara, garelako izango dira (La cadena de la vida/reproducción humana) que 
trata sobre la reproducción y la sexualidad. Estudiaremos la reproducción de los seres 
vivos incluida la del ser humano, pero, en este último caso no nos centraremos 
solamente en la reproducción sino que, teniendo en cuenta la importancia de la 
educación afectivo-sexual en una vida saludable y equilibrada, trataremos varios 
aspectos del tema teniendo en cuenta el lado afectivo-emocional de nuestros jóvenes. 

A veces los adultos podemos tener dificultades para tratar este tema con 
nuestros hijos e hijas, pero debemos hacer un esfuerzo y contestar honestamente a 
sus preguntas al mismo tiempo que les ayudamos a aclarar sus dudas. Para ello, 
además de la experiencia personal, puede ser útil utilizar fuentes de información, y en 
algún caso excepcional acudir a un especialista. 

Es un hecho, y lo podemos comprobar en nuestras aulas, que la pubertad en 
las niñas se está adelantando. Por este motivo nos ha parecido adecuado empezar a 
trabajar este tema a esta edad, para que cuando empiecen a aparecer los primeros 
cambios físicos y emocionales ya tengan una información básica. 

Vuestros hijos e hijas querrán aclarar sus dudas, y es posible que pregunten en 
el lugar equivocado y obtengan respuestas también equivocadas. Para que esto no 
ocurra debemos construir, al ritmo que ellos vayan, un puente entre ellos y nosotros. 

En nuestra opinión, es importante que  alumnos, profesores y padres utilicemos 
el mismo lenguaje así como una terminología adecuada y respetuosa. 

Aunque a veces no es fácil, debemos procurar no dejar sin respuesta ninguna 
pregunta al mismo tiempo que debemos mostrar interés en contestar sus dudas, 
miedos y emociones. 

Si nos es difícil dar respuestas personales, podemos contestar con 
planteamientos más generales, poniendo ejemplos (reales o ficticios) de otras 
personas, puesto que todos tenemos derecho a nuestra intimidad. 

- Esa pregunta es muy íntima y prefiero no contestar. 
- Me da vergüenza responder a eso porque es parte de mi intimidad y prefiero 

no contestar. 
- ¿Para qué queremos saberlo? Cada persona es diferente y esa información 

no te sirve para nada. 
Y por último, si queremos que nuestros hijos e hijas respeten nuestra intimidad, 

nosotros debemos respetar la suya. 
Esperamos que esta información os sea útil.  

Un saludo afectuoso 
 

L@s profesor@s 
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36. jarduerari dagokion eranskina 
(informazio osagarria) 
 

Giza sexualitatea 
Gizakiak, ezinbestean gara sexuatuak; hau da: arrak edo emeak gara ezinbestean. Ezaugarri 

hori gabeko izakirik ez da existitzen. Beraz, guztioi dagokigun ezaugarri batez mintzo gara. Gero, 
norbera ezaugarri horrekin bizi da, modu bakar eta errepikaezin batean; hau da: norberak 
munduan  bizitzeko eta egoteko modu konkretu bat du. “Ni gizonezkoa naiz, eta gizonezko 
izateko modu konkretu bat dut”. Modu horri hain zuzen ere deituko genioke sexualitatea. Munduan 
norberak bere modura egoteko duen “modus” horri hain zuzen ere.  

Ezaugarri horrekin hasten eta amaitzen dugu gure bizitza. Txikitatik gure gurasoek eskaintzen 
diguten maitasuna eta babesa, eskaintzen dizkiguten harreman estu horiek, heltzen garenean ere 
bilatzen ditugu, baina gure lagun minengan edota gure bikoteengan. Horiengan bilatzen dugu, 
beraiek gugan bilatzen duten maitasuna, afektua eta babesa; txikitan, gurasoek eman eta 
erakutsitako guztia alegia. Bilaketa hori, harreman sexualetan gauzatzen da. Izan ere, sexuatuak 
diren gizakien arteko harremanak ezinbestean izango baitira sexualak. Eta gainera, afektuak, 
maitasuna tartean dagoen heinean, ezinbestean izango dira afektiboak. 

Horrela, txikitatik gurea den ezaugarri horrekin bizi beharrean gaude, gure izatearen 
oinarrietako bat baita. Izate horren kontzientziak edota konturatzeak lagunduko digu gure 
identitatea eraikitzen. Gizonezkoak edota emakumezkoak garen ulertzen, beraiei egozten zaizkien 
ezaugarriak identifikatzen (generoa), eta beraiekin gure burua ikusten dugun edota ez, ulertzen. 
Norberaren identitate hori, besteekiko desioa baino lehen hasten da eraikitzen. Hau da, “ni 
gizonezkoa naiz, gizonezkoen ezaugarriak ditut, eta gizonezko izateko modu konkretu bat 
dut”.  Horrekin guztiarekin norbera ados egon daiteke (edo ez). Desadostasuna dagoen kasuetan, 
transexualitateaz ari gara. Baina horrek ere, ez du desioarekin zerikusirik. Ez dira gauza bera. 
Norberak bere desioaren orientazioa oso argi eduki dezake, identitatean desadostasun izan arren.  

Giza sexualitatean edota norberak bizitzeko duen modu horretan, ezinbestean azalduko den 
elementu bat ere aipatu beharko dugu: desioa, hau da, bestearekin elkartu eta bat egiteko beharra. 
Bestearekin egoteko beharra; maitatzea eta maitatua izateko beharra. Beste hori sexu berekoa den 
kasuetan, gure desioa modu homoerotikoan orientatzen arituko da. Beste hori sexu desberdinekoa 
den heinean, gure desioa modu heteroerotikoan orientatzen arituko da. Bi modutara ere orientatu 
daiteke gure desioa, inoiz ez modu guztiz ekitatibo batean, baina tira... Desioarekin harremanetan 
dauden elementuak erotikaren eremuan topatuko ditugu. 

Desioa azaltzen den heinean eta berarekin gure izatea bateratzen dugun heinean, aurretiko 
esaldi horri zera gehituko genioke: “Ni, ni naiz, gizonezkoa naiz, gizonezkoen ezaugarriak ditut, 
gizonezko izateko nire modua dut eta gainera nire desioa beste gizonezko batengan 
orientatzen da”. 

Norberaren izate horretan eta bestearekin elkartze prozesu horretan guztian (identitatearen 
kontzientzia eta desioaren agerpenaren kontzientzia), norberak bere burua eta bestearena poliki-
poliki ezagutzen joan behar du. Ezagutze prozesu hori txikitatik martxan badago ere, pubertaro 
garaian areagotu egingo da berarekiko kuriositate edota ezagutza nahia.  

Gure gorputzak aldatzen hasiko diren garai horretan, ezinbestean ezagutu behar dugu inoiz 
baino hobeto, nolakoa den gure gorputza eta zein atal dituen. Ezagutze prozesu horretan, gure 
organo sexualak ere ezagutu beharko ditugu. Ikusten ez ditugun atalak ezagutzeko “ukimena” 
erabiltzen dugunean, edota ikusten ditugunak laztantzen ditugunean (gure sentsazioak aztertzeko), 
masturbazioaz ari garela jakin behar dugu. Oso garrantzitsua da atal horretan nesken organo 
sexualei buruz hitz egitea (askok ezagutzen ez dituztelako). 

Harreman sexualak errespetuzkoak eta baimenduak izan behar dute. Ezinbestekoa da 
besteekin ditugun harremanak, gure buruarekin ditugunak bezala, errespetuzkoak izatea. 
Horretarako, lehenbizi, gure burua errespetatzen ikasi beharko dugu: gure gorputza ezagutzeko eta 
maitatzeko denbora eta pazientzia hartuz, elikadura ohitura egokietan trebatuz, etab... Gure eta 
beste pertsonen beharrak etorkizunean modu egoki eta atsegin batean egiteko oinarriak 
ezinbestekoak dira. 
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Arduradunaren izena Data Hazia jarri genuenetik, 
zenbatgarren 

eguna da? 

Azala urratu al zaio? Sustrairik atera al zaio? Zurtoinik atera al zaio? 
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PATATAREN KIMUETATIK LANDAREA NOLA SORTZEN DEN DATUAK JASOTZEKO TAULA 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 
 
 
 
 
 
 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 
 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 
 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 

 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 

 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 
 
 
 
 
 
 
 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 

 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 
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LANDARE BATZUK ADAXKEN BIDEZ NOLA UGALTZEN DIREN DATUAK JASOTZEKO TAULA 

Arduradunaren izena: 
Data: 
Marrazkia: 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 

Arduradunaren izena: 
Data: 
Marrazkia: 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 

Arduradunaren izena: 
Data: 
Marrazkia: 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 

Arduradunaren izena:  
Data: 
Marrazkia: 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 
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Musikako lan-koadernoa 
 

6. unitate didaktikoa 
 

6.1 ORKESTRA SINFONIKOAK 
 
Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 6.1. fitxa; jardueren CDa, 28. pista 
 

Honela defini dezakegu orkestra: hainbat musika-tresna mota jotzen dituzten 
musika-jotzaileen taldea. 

 
Orkestra mota bat baino gehiago dago. Hala, orkestra sinfonikoa ehun 

musikari inguruz osatuta dago eta lau sailetan banatzen da: harizko tresnak, haize 
eta zurezkoak, metalezkoak eta perkusiozkoak. Kamerako orkestra, berriz, sinfonikoa 
baino murritzagoa da: 25 musika-tresna inguru izaten ditu, eta gehienetan harizko 
musika-tresnez osatua dago. 

 
Orkestra mendeetan zehar aldatu egin da. Egiptoarren garaian, adibidez, 

duela ia 5.000 urte, orkestra, dantzariei lagundu asmoz, abeslariek, arpa-jotzaileek, 
txirulariek eta oboe-jotzaileek osatzen zuten. Gugandik gertuago, XVII. mendean, 
harizko taldeak ziren nagusi, eta noizean behin haizezko musika-tresnak ere 
erabiltzen ziren. XVIII. mendean orkestra modernoaren oinarriak ezarri ziren; hauek 
ziren tresnak: haizezkoak (flautak, oboeak eta baxuak); metalezkoak (tronpak eta 
tronpetak); perkusiozkoak (bi tinbal); eta harizkoak (lehen eta bigarren biolinak, 
biolak, txeloak eta kontrabaxuak). Klarineteak ere sartu ziren, baina, pixkana, 
orkestraren oinarri izandako musika-tresnak, klabea eta lauta, adibidez, bertan 
behera utzi ziren. 

 
XIX. mendea oparoa izan zen orkestrarentzat; haizezko eta metalezko musika-

tresnak ugaldu egin ziren. Berlioz, Wagner, Rimsky-Korsakov, eta XX. mendean, 
Richard Strauss, Mahler eta Stravinski musikagileek orkestra molde berriak sortu 
zituzten, neurriz eta tonu baliabideen aldetik guztiz berriak. 

 
Orkestrak, musika-tresna berriz osatzen joan dira eta, garaiko gustuak 

kontuan hartuta, baita partaide kopuruan ere. 
 

Lan-koadernoko fitxari dagokionez, lau musika zati grabatu ditugu CDan. Zati 
bakoitzean, protagonismo handien zein familiak duen erabaki beharko da. Gainera, 
elementu berria sartu dugu, abesbatza, giza ahotsaren presentzia orkestrarekin 
batera. 
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6.2 ANAKRUSA 
 

Kudeaketa mota: Talde handian/Bakarka/Talde txikian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 6.2. fitxa; jardueren CDa, 29 . pista 
 

Bi gauzatxo kontuan hartzeko: 
- Lehenengoa, “anakrusa” melodiaren hasieran kokatzen da. Irregulartasun 

bat adierazten du, izan ere, ez baitu konpasaren neurria errespetatzen. 
Anakrusa nota batek edo gehiagok sor dezakete. Melodiaren lehen taupada 
fuertea ondorengo konpaseko lehen taupadak emango du. 

- Bigarrengoa, “ostinatoa” da. Kanta osoan zehar errepikatuko den zati labur 
bat da. Gure lehen ostinatoa perkusio-jotzaileentzat prestatu dugu. Lau 
konpas horiek behin eta berriro errepikatu beharko dira. Hor ipini beharko 
da arreta. 

 

Ostinatoak kanta guztietan sortu eta erabil ditzakegu lagungarri modura. 
Horrela, orkestra txiki baten sentsazioa bizi ahal izango du ikasleak, non bera 
partaide den. 

Hasieran irakasleak asmatu beharko du ostinatoa eta berak aukeratu zein 
musika-tresna erabili nahi dituen; baina lan hori ere, apurka-apurka eta ariketa 
modura, ikasleek egin dezakete. 

 
 
 

 6.3 MUSIKARIEN TXOKOA 
 

Kudeaketa mota: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 6.3. fitxa 
 

Sansa 
Gauzak berrerabiltzeko gure asmoarekin jarraituz, hona hemen beste musika-

tresna bat: SANSA. 
 

MATERIALA: 
- Egurrezko kutxa txiki bat. 
- Poloen makilatxoak. Bost edo sei, kutxaren neurriaren arabera. 
- Kutxa apaintzeko: kola zuria, margoak, koloretako papera... 

 

NOLA EGIN? 
- Ken iezaiozu kutxari albo bat eta apain ezazu zure gustura. 
- Margo ezazu makilatxo bakoitza kolore batez. 
- Kolatu makilatxoak, kutxaren gainaldean, irekita dagoen aldean. 

Makilatxoek kutxatik irtenda gelditu behar dute, batzuk gehiago eta 
besteak gutxiago. 

 

NOLA SORTU SOINUA? 
- Har ezazu bi eskuekin, makilatxoak zure aldera begira dituzula, eta bi 

eskuetako hatz lodiez igurtzi eta segituan askatu. Makilek bibrazioa sortzen 
dute, eta kutxak erresonantzia. Makilen luzeraren arabera, nota agudoagoa 
edo grabeagoa sortuko da. 
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6.4 TXIRULA JOTZEN IKASTEN 
 
Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 6.4. fitxa; jardueren CDa, 30. pista 
 
Alabamatik 
 

Abesti ezagun honek ere anakrusaren berezitasuna du. Fitxaren hasieran 
lantxo bat egitea eskatu dugu: iraupen ezberdineko sei zelula erabiltzen dira abesti 
honetan. Horiek aurkitzea izango da lana. 
 

Iraupenaren arabera, txikitik handira ordenatuz hauek dira sei nota horiek: 
kortxea, beltza, beltza punttuarekin, zuria, zuria punttuarekin eta, azkenik, biribila. 
 

Ohiko prozedurari jarraituko diogu abestia lantzerakoan: 
- Erritmoa irakurri eta markatu 
- Hitzak erritmikoki irakurri 
- Solfeatu 
- Abestu 
- Txirula jo 

 
 
 
6.5 LOTURA 
 
Kudeaketa mota: Talde handian/Binaka/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 6.5. fitxa 
 

Gogora ekarri nahi izan dugu iaz landutako kontzeptu bat: lotura. 
 
Bi nota berdin edo gehiago elkartzeko ahalmena du loturak. Lotzen dituen 

notak, bakar batean bihurtzen ditu, baina horien guztien neurria galdu gabe. 
 
Ez dugu interpretazio-lanik egingo fitxa honetan, hori abestietarako utziko 

dugu. Loturak eta batuketak eginez, dagokionean, hutsuneak betetzen joango gara. 
Pentagramaren goialdean, batzuetan, notaren taupada kopurua adierazi beharko da, 
eta bestetan notaren izena. Pentagramaren behealdean, lotura kontuan hartuta, nota 
horri zenbateko iraupena eman beharko zaion adieraziko da. 
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6.6 TXIRULA JOTZEN IKASTEN 
 

Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 6.6. fitxa; jardueren CDa, 31. pista 

 
Izarren laguna 

Lehen aipaturiko loturaren kontzeptua hiru aldiz agertzen zaigu abesti 
honetan. Bi alditan zuria eta beltza elkartzen ditu eta, ondorioz, hiru taupadetako 
iraupena eman beharko diegu nota horiei. Baina abestiaren amaieran, loturak bi zuri 
eta beltz bat elkartzen ditu. Ondorioz, bukaerako DO horrek bost taupadako iraupena 
izan beharko du. 
 

Ohiko prozedurari jarraituko diogu abestia lantzerakoan: 
- Erritmoa irakurri eta markatu 
- Hitzak erritmikoki irakurri 
- Solfeatu 
- Abestu 
- Txirula jo 

 
 
6.7 GURUTZEGRAMA 
 

Kudeaketa mota: Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 6.7. fitxa 
 

Gurutzegrama honen atzean azterketa bat ezkutatu nahi izan dugu. Galderei 
so egin eta dagokien tokian kokatu beharko dira erantzunak. 

Era horretako jolasak atsegin dituzte ikasleek, eta, aldi berean, ebaluazioa 
egiteko balio digute. 
 
 
6.8 TXIRULA JOTZEN IKASTEN 
 

Kudeaketa mota: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 6.8. fitxa; jardueren CDa, 32. pista 
 

Biri-Biri 
Berriro ere, aspaldiko partez, FA sostenitua dator gurera. Bi alditan bakarrik 

agertzen zaigun arren, nahiko lanak emango dizkigu txirula jotzerakoan. Solfeatu eta 
kantatzerakoan, berriz, batere arazorik ez. 

FA sostenituaren zailtasuna bosgarren eta bederatzigarren konpas bitartean 
daukagu. 

Lehenik, kanta osorik jotzen saiatuko gara. Agian, zenbait ikaslek ongi 
burutuko dute zati hori, baina normala izango da batek baino gehiagok arazoak 
izatea. Horretarako, lau konpas horiek hartu eta behin eta berriro joko ditugu. Lasai 
hasiko gara, pixkanaka arinduz. Ondoren, taldeka landuko dugu. Azkenik, banaka 
joko dugu. 
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LAN KOADERNOTIK APARTEKO KANTUA 
 
Kudeaketa mota: Talde handian 
Materiala: Jardueren CDa, 33. pista 
 
MUSU GOXO, LAZTAN BERO 
 

 
 
 
 
 


