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TXANELA 4: BIGARREN UNITATE DIDAKTIKOAREN GIDA 
 

“AMERIKETARA JOAN NINTZEN” 
 
Oharra: Gai honen bidez, Txanela proiektuan, lehen ziklotik hasita, historiaren 
ardatzari eman zaion begiratuari (Dinosauroen garaia, lehen gizakiak, Grezia...) 
jarraipena eman nahi diogu. Unitate hau lantzerakoan, ikasleek Amerikari buruz hainbat 
eta hainbat gauza ikasiko badituzte ere, hori ez da lehentasunezko helburua. Gai honen 
inguruan hizkuntza, plastika eta dramatizazioa lantzeaz gainera, inguruneari dagozkion 
hainbat prozedura, informazioaren trataerari dagozkionak, alegia (grafikoak, kontzeptu-
mapak...), eta konparatzeko eta erlazionatzeko gaitasunak landu nahi ditugu, batik bat.  

Bestetik, komenigarria da haurrei adieraztea gaur egun Amerika han dagoela eta 
bertako bizimodua, egun, ez dela antzinakoa bezalakoa. Egungo bizitzari buruz lortzen 
duzuen informazioa antzinakoarekin konparatu, gurearekin konparatu eta aldaera horien 
inguruan hitz egin. 
 
Unitatearen haria eta helburua: Garai bateko eta gaur egungo Amerikaren eta 
Amerindiarren berri izan eta, bertako kultura aztertuz, gurearekin erlazionatzea eta 
alderatzea. 
 
Sekuentzia tematikoaren laburpena: 
 

AMERIKAREN KOKAPENA 
KOLON AURREKO GARAIKO... 

*IPARRAMERINDIARRAK 
- Lautada handietakoak. (Ikur eta erritualak, EHkoak ere bai) 
- Basamortuko biztanleak. (Arkuak eta geziak eraiki. Erranak) 
- Inuitak. 

*ERTAMERIKAKO ETA HEGOAMERIKAKOAK 
- Aztekak, Maiak eta Inkak. Ezaugarriak eta ekarpenak. 

KOLONIZAZIOA 
- Hausnarketa: kolonizazioa, konkista. 
- Hizkuntzak: Pidgina. Euskañola. (Grafikoak interpretatu eta osatu) 
- EHko produktuen jatorria... 

AMERIKA GARAIKIDEA 
- Euskaldunak Amerikan, euskal etxeak. 
- Amerikako aberastasun naturala. 
- Hausnarketa: pobrezia eta aberastasuna, indigenak, Mckoipels... 

 
 
Proiektua(k): Ikuskizun bat antolatu: amerindiarren dantzak, kondairak, artelanak, 
etabarrekin. 
 
Urte osoko proiektuak: Lehenengo gidan proposatzen genituen txokoekin jarraitu, 
edota, egoki ikusiz gero, besteren bat martxan jar dezakezue. 
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ZEHAR-LERROAK, TREBETASUN SOZIALAK 
 
Giza eskubideak, harremanak, bake hezkuntza. Beste kulturekiko errespetua. 

Indigenen egoera. 
Aberastasuna eta pobrezia. 
Jatorri desberdinetako kideak. 
Emigrazioa. 
Elkartasuna. 

 
 
EUSKAL DIMENTSIOA 
 
Hizkuntza eta 
literatura 

Igarkizunak. J. M. Olaizola, “Txiliku”. 
Gaiaren ipuina: “Belatz Txiki!”: J. M. Olaizola, “Txiliku”. 
Txisteak. 
“Quetzalcoatl” ipuin literarioa: J. M. Olaizola, “Txiliku”. 
Sketxak: Mitxel Murua. 
Bertsoak: Mikel Mendizabal. 
Ipuin literarioa: “Miren, Garbiñe eta sorgin baten komeriak”. 

Arte hezkuntza Unitateko abestia. Joxean Ormazabal eta Imanol Urbieta. 
Tradizioko abestiak: “Ameriketara joan nintzen” eta “Gazte 
gaztetatikan”. 

Ingurumena Euskal errito eta ikurrak. 
Euskaldunak Ameriketan. Euskal etxeak. 
Hausnarketa soziolinguistikoa: Euskararen egoera. 
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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- Ingurunea-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 
Osdadar 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. Azalari behatzea eta elkarrizketa 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Unitate didaktikoaren azala 

 
Liburuaren azalari behatzea eta elkarrizketa bultzatuko ditugu, aurreikuspen-

estrategiak landu eta haurrak motibatzeko asmoz. Azala da unitate bakoitzaren egituran 
hasierako jarduerei sarrera ematen diena. 

 
Elkarrizketa bideratzeko, Tough-en hizkuntza-funtzioetan oinarrituko gara, 

elementuak izendatuz, euren artean erlazionatuz, esandakoa arrazoituz eta iragartzeari 
bidea emanez. 

 
- Zer adierazten digu izenburuak?  
- Ba al dakizue non dagoen Amerika? Zer dakizue Amerikari buruz? 
- Ezagutzen al dituzue azalean agertzen diren irudiak? Izenda itzazue.  
- Zer landuko dugula uste duzu gai honetan? 

 
Bukatzeko, ikasleek euren izena idatziko dute unitatearen hirugarren orrialdean. 

 
 
2. Komikia 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 4. eta 5. or. 

 
Komiki honen lanketa bi helbururekin egingo dugu, bata unitateari sarrera eman 

eta gaian kokatzea, eta bestea, komikiak irekitzen dituen hizpideak aprobetxatuz, 
ikasleek hizkuntza erabiltzeko duten erraztasunari, aberastasunari eta zuzentasunari 
behatzeko.  

 
Hasteko, tartetxo bat emango diegu ikasleei komikia bakarka irakur dezaten. 

Adieraz iezaiezue, beti bezala, komikian, hitza bezain adierazgarria izan daitekeela 
irudian bertan ager daitekeen edozer xehetasun; beraz, eman iezaiezue behar beste 
denbora komikia sakonki irakur eta beha dezaten. 

 
Hemen behean, hizpide-gai izango ditugun galderak dituzue, nahi izanez gero, 

bana iezazkiezue ikasleei, horien inguruan eta bakarka hausnar dezaten:  
 
- Zein dela esango zenuke komiki honen gaia? 
- Aipa itzazue komiki honetako gertakizun nagusiak. 
- Beha iezaiozu lehenengo binetari. Zertan dabil Xabier?  
- Zergatik dituela uste duzu Xabierrek horrenbeste amets gaizto? Zer gertatuko 

zaio? Nola sentituko dela uste duzu? Zuk izaten al dituzu ametsak? 
Gogoratzen al duzu gizakiok zertarako egiten dugun amets? Ekar ezazue 
gogora 3. mailako “Txapela buruan, ibili munduan” gaian ametsei buruz 
ikasitakoa. 
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- Maider Xabier lasaitzen ari da gauean. Zuk gauetan, esnatzen zarenean, 
amets gaizto bat duzulako, zer da egiten duzuna? Etxekoengana jotzen al duzu 
gertatutakoa kontatzera? Nork laguntzen dizu egoera latza izan daitekeen 
memento horretan? 

- Ba al dakizu zer esan nahi duen adats hitzak? Ezagutzen al duzu sinonimoren 
bat? 

- Nor dira Inuitak? Zer dakizu horiei buruz? Aipatu dakizun guztia. 
- Gure pertsonaiak ikuskizun bat ikustera joan dira, ba al dakizu zeri buruzkoa 

den ikuskizuna? Eta Kolon izena entzunda ba al datorkizu burura zerbait? Ba 
al dakizu zerbait hari buruz? 

- Zer dakizu zuk garai bateko amerindiarrei buruz? Entzun al dituzu inoiz hitz 
hauek: Sioux-ak, Apatxeak... Zer dakizu horiei buruz? 

- Ba al dakizu zer den amets- atzemailea? Inoiz ikusi al duzu horrelakoren bat? 
Non eta noiz? Gustatuko litzaizuke horrelako bat egiten jakitea? Zertarako 
erabiliko zenuke? 

- Komikia irakurri berri duzularik, zein izango direla uste duzu unitate honetan 
landuko dituzun gaiak? Gustuko unitatea izango duzula uste al duzu?  

- Zuk ba al dakizu zerbait Amerika edo amerikarrei buruz? Zer? 
 

 
Unitate honetan, ikasleek komiki bat marraztu beharko dutenez, aurrerago, 

komikia ikuspegi artistikotik aztertuko dugu. 
 

Solasaldiaren ostean, pertsonaien banaketa adostu eta, talde handian, ozeneko 
irakurketari ekingo diogu, hizkuntzaren baliabideei emango diegu garrantzia. 
 

Komenigarria da ikasleei birgogoratzea, arreta berezia jarri beharko diotela 
elementu prosodikoei (intonazioa, etenak, bolumena...), ozeneko irakurketan, testua 
zuzen irakurtzeaz gainera, doinuaren garrantzia azpimarratuz. 
 

Nahi izanez gero, interesgarria izan daiteke komikia dramatizatzea ere. 
 
 
3. “Ameriketara joan nintzen” tradiziozko abestia abesten 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak 4, 23. or./CDa, abestiak 4, 6. pista 

 
Unitatearen hasieran, gaiaren sarrera atsegina izan dadin eta gaiaren aurre-

ezagutzak martxan jarri nahian, “Ameriketara joan nintzen” tradiziozko abestia landuko 
dugu. 
 

Ikasleek, bakarka, irakurgaietan agertzen den abestia irakurriko dute. Ondoren, 
letrak adierazi nahi duenaren inguruan hitz egingo dugu, talde handian. 
 

- Zeri buruzkoa da abestia? Zer da adierazten duena? Zer dira xentimoak? 
Zertara joan zen abestiko laguna Ameriketara? Abestiko laguna indianoa zen. 
Ba al dakizu zer esan nahi duen indiano hitzak? Bila ezazue hiztegian. 
Indianoa: Ameriketara joana, eta bereziki gero berriro aberasturik itzulia; 
amerikanoa. 
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- Zer adierazten du “Txin-txin” soinuak? Zeri esaten zaio, umeen hizkuntzan, 
“txin”-ak? Beste hainbat gauza adierazteko ere elementu horren soinu 
naturalak erabiltzen ditugu, ezagutzen al duzu baten bat? Ba al dakizu zer 
diren onomatopeiak? Bila dezagun hiztegian. Egin ezazue ezagutzen dituzuen 
onomatopeien zerrenda, ondo etorriko baitzaie ikasleei, gero, eurek egin behar 
duten komikian txertatzeko. 

Jarraian, CDko abestia entzungo dugu, musika eta erritmoaz jabetzeko eta, 
ondoren, denok batera abestuko dugu. Abestia buruz ikasteko eska geniezaieke, 
emanaldian bertan abesteko edo egoki iruditzen zaigun edozein mementotan kantatzeko: 
irteeratan, denbora librean... 
 
 
4. Kopla 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka 
Materiala: 7. lan-koadernoa, 22. eta 23. or. 

 
“Ameriketara joan nintzen” bi koplak osaturiko abestia den aitzakiarekin lan-

koadernora joango gara, eta abesti horren azterketa eginez, koplaren egituraz eta 
ezaugarriez jabetuko gara. Gero, kopla horietan oinarrituz, koplak osatzeari eta, binaka, 
koplak asmatzeari ekingo diogu. 
 
 
5. Aurre-ezagutzak 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 6. or. 

 
Unitate honek garai bateko eta gaur egungo Amerikaren berri emango digu. 

Orrialde honetan, ikasleek horri buruz dakitena jakin nahi dugunez, aurre-ezagutzak 
jarriko ditugu martxan. Seguruena da, euren ezagutzak gaur egungora mugatzea eta 
topikoak aipatzea. Hori ere bada gure helburua, baina baita garai batekoari buruz 
dakitena jakitea ere; horregatik, hori martxan jartzeko asmoz, 6. orrialdean agertzen den 
mapari behatu eta aztertu egingo dugu. Euren azalpenak entzun ahala, egin iezazkiezue 
egoki ikusten dituzuen galderak, aurre-ezagutzetan harago joateko asmoz. 

Oso garrantzitsua da ikasleen aurre-ezagutzen berri izatea, hainbat gairen 
inguruko okerreko ideiak izan baititzakete, eta aurre-ezagutza horietatik abiatzen 
baikara unitate honetan aurkezten zaizkigun gaiak lantzera. Aurre-ezagutza okerrak 
zuzendu eta ezagutza berriekin hornituko ditugu unitatean zehar. 
  
 
6. Mississipi 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CDa, abestiak 4, 7. pista. 

 
“Mississipi” abestian, Ameriketako ibai, mendi, etab. aipatzen dira. Abestia 

entzun, letra arbelean kopiatu eta CDarekin batera abesteari ekingo diogu. Buruz 
ikasteko proposamena ere luzatuko dugu, emanaldian abestu ahal izateko. 

Ondoren, letraren inguruan elkarrizketa bultzatuko dugu: 
- Zeri buruzkoa da abesti hau?  
- Amerikako ibaiei eta Amerikako mapa fisikoari behatuko diogu taldean eta ea 

gai garen, denon artean, hor aipatutakoak bertan aurkitu eta identifikatzeko. 
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Aitzakia horrekin, mapa fisikoari behatuko diogu eta abestian adierazitakoez 

gainera, Amerikan dauden beste ibaiak, mendi edo mendikateak, etab. mapan aztertuko 
ditugu. Helburua ez da horien izenak edo kokapena buruz ikastea, mapen behaketa 
lantzea baizik: ibaien luzerak konparatzen, mendien neurriez jabetzen, etab.  
 

Gogorarazi nahi dizuegu, txoko zurian, atlasak, mapak eta bestelako 
dokumentazio grafikoa edukitzea ere oso interesgarria izan daitekeela. 
 
 
7. Proiektuaren aurkezpena 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 7. or. 

 
Hasteko, ikasleei tartetxo bat emango diegu orrialde horretan dagoena 

irakurtzeko eta aztertzeko. Gero, talde handian, proiektuaren izaeraz hitz egingo dugu. 
Proiektu honetan, pisu handia hartuko du arte hezkuntzak: dekoratuak, amerindiarren 
artelanak (totemak, tipiak, amets-atzemaileak) eraiki beharko dituzue, amerindiarren 
jatorrizko musikarekin dantza egin, egoera jakin batzuk dramatizatu, etab. Horrez 
gainera, hizkuntza eta ingurunean egindako hainbat lan ere proiekturako aprobetxatuko 
ditugu, hala nola kondaira, amerindiarrei buruzko informazioa, etab. 

 
Unitatea lantzen ari zareten bitartean, lan batzuk martxan jartzea komeni da, 

batez ere denbora eskatzen dutenak. Egunean zehar hainbat une aprobetxa ditzakezue 
poliki-poliki lanok aurreratzeko. Bestalde, proiektuari buruzko erabakiak ere hartu 
beharko dituzue; adibidez, amerindiar guztiei buruzko zerbait antzezteko orduan, denok 
denean parte hartuko duten edo ardura banaketa egingo duzuen, pertsonaien jantziak eta 
dekoratuak nork, noiz eta nola prestatuko dituen… Garrantzitsua da erabaki horiek 
aldez aurretik hartzea, taldetxo bakoitzak bere entsegu eta lan-prestaketa egin baititzake. 
Hori bai, nahiz eta talde batek, adibidez, Inuitei dagokien zatia antzeztu behar izan, 
horrek ez du esan nahi ezin duenik tipia eraikitzeko orduan parte hartu edota bere tresna 
(gezi edo aizkora) eraiki ezin duenik, normala izaten baita adin horietan denetan parte 
hartzea nahi izatea. 
 
 
8. Ikasnorabidea 

Lan egiteko era: Talde handian/Binaka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 8. eta 9. or. 

 
Lehenengo unitatean egin genuen bezala, gaiaren sekuentzia tematikoa zein den 

jakiteko, ingurumen arloari dagokion lehenengo zutabea irakurtzeari ekingo diogu. 
Ondoren, eman iezaiozue ikasleei tarte bat, bakarka nahiz binaka, irakur eta komenta 
dezaten beste arloetan ere zer den ikasiko dutena unitate honetan. 

Gogora ezazue ikasnorabidea ikasleen ikasketa-prozesuaren auto 
erregulaziorako tresna dela eta, unitatean murgildu ahala, behin baino gehiagotan etorri 
beharko duzuela bertara, atal bakoitzean arlo ezberdinetan lantzen ari zareten edukiaz 
jabetzeko. 
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9. Txoko zuria 

Lan egiteko era: Talde handian 
 

Behin ikasleek argi dutenean zein den egingo duten proiektua eta baita proiektu 
hori burutzeko zer ikasi behar duten ere, txoko zuria hornitzen hasteko unea heldu da. 
Hau da, taldean, hitz egin ezazue bakoitzak gaiarekin zerikusia duen zer elementu izan 
dezakeen etxean gelara ekartzeko (liburuak, posterrak, irudiak, jolasak, marrazkiak, 
argazkiak, bideoak, komikiak, panpinak, mozorroak...), eta ekarri ahala, aurkeztu eta 
txokoan jarri. 
 
 
10. Amerikaren kokalekua 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 10. eta 11. or. 

 
Ikasleek, Txanela 1, 2 eta 3 landu dutenek, behintzat, ezaguna dute irudi bidezko 

historiaren ardatz kronologikoa. Antzeko irudiak erabiliz, oraingoan, Kolonaurreko 
Amerika, Kolonizazioa eta Amerika garaikidea txertatu ditugu. 
 

Ikasturte honetan, ardatz kronologikoa lehen aldiz aztertzen hasiko garenez, tarte 
bat hartuko dugu horiei buruz hitz egiteko: 
 

- Gogoratzen al dituzue ikusi genituen zibilizazio horiek guztiak? Zer da 
bakoitzetik gehien gogoratzen duzuena? Zein izan zen gehien gustatu 
zitzaizuna? Zergatik? 

 
Amerikari dagokionez, hiru garai landuko ditugula ohartarazi ikasleei, eta, esan 

bezala, adierazi ikasnorabideak zein une lantzen ari garen jakiten lagunduko digula 
memento oro. 
  

Elkarrizketaren ostean, munduko mapa gelara ekarriz, mapei behatzeari ekingo 
diogu, hainbat herrialde eta herriren kokapena ikusteko, euren arteko distantziez 
jabetzeko (Amerika-Euskal Herria), eta, baita ere, kontinenteen izenak errepasatu eta 
liburuan idatzi ahal izateko. Eduki hau, hirugarren mailan landutakoa bada ere, ez dugu 
zertan pentsatu ikasleek kontinente guztien izenak eta kokapenak buruz gogoratu behar 
dituztenik; beraz, utzi mapak ikusten eta behar duten informazioa bertan bilatzen. 
 

11. orrialdeko irudiek, garai bateko Amerika eta Euskal Herria eta gaur 
egungoak erakusten dizkigute, nolabait, garaiak aurrera egin ahala, pairatu duten 
eraldaketa islatuz. Argazki horiek aitzakia, ardatz kronologikoan oinarrituz, ikasleei 
zera ulertarazi behar diegu: bertan agertzen diren hainbat zibilizazio eta kultura garatu 
egin direla, aldatu, alegia, ez dezatela pentsa gaur egun oraindik garai batean bezala 
existitzen direnik. Elkarrizketa txiki bat sortuko dugu horren inguruan, garapenaren 
alderdi baikorrak eta ezkorrak aipatuz. 
 

Gogoratu ikuskizunerako egokia izan daitekeen informazioa bildu edota prestatu 
beharko duzuela. 
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11. Gaiaren abestia: Amerika 
Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 12. or./CDa, abestiak 4, 8. pista 

 
Hasteko, tartetxo bat emango diegu ikasleei, bakarka, gaiaren abestiaren letra 

irakurtzeko. Ondoren, ozeneko irakurketa egingo dugu, letraz jabetzeko eta sortu diren 
zalantzak argitzeko. Bukatzeko, abestia entzungo dugu eta, taldean, letra irakurriz, 
kantatzen saiatuko gara. 

 
Orrialde honetan, Abestien CDari eta Musikako lan-koadernoari sarrera 

ematen dieten ikonoak ikusiko dituzue. Musikako lan-koadernoaren bidez, lengoaia 
musikala eta txirula lan ditzakezue. 
 
 
12. Amerindiarrak: Amerikako tribu eta zibilizazioak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 13. or. 

 
Amerindiar hitza izen generikoa da, Ameriketan bizi diren biztanleei deritze 

horrela, “indiar” eta “indigenei”, alegia. 
 

Orrialde honetan, Ameriketako mapan, garai bateko Amerindiar tribuen eta 
zibilizazioen kokapena adierazten zaigu. Mapa horri talde handian behatu ondoren, gaur 
egungo maparekin alderatuz, tribu eta zibilizazio horiek gaur egun zer lurraldetan 
kokatuta dauden ondorioztatuko dugu. Berriro ere, garaiak aurrera joan ahala ematen 
diren aldaketez jabetzeko unea dugu hau, lurraldeen hedadura- eta izendatze-aldaketez, 
hain zuzen ere. 

 
Bestalde, tribu eta zibilizazio bakoitzaren berri emateko, orrialde ugari erabili 

ditugunez, eskematxo bat jarri dugu orrialde hauen guztien goiko aldean, ikasleak jakin 
dezan zer den lantzen ari garena eta Ameriketako mapan zer tokitan kokatzen den. 
Irakur ezazue taldean eta argitu eskema horren funtzioa. 
 
 
13. Ipar Amerindiarrak: Lautada Handietako indiarrak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 14. or. 

 
Hirugarren mailan hasi ginen azalpen-testu bateko ideia nagusien identifikazio-

lana egiten, eta 4. mailan, hori sakontzeaz gainera, beste urrats bat ere ematen ikasiko 
dugu, hau da, ideia nagusiak identifikatu eta ideia horiek antolatuz laburpenak osatzen. 

 
Unitatean agertzen zaizuen testu horretan, ideia nagusiak letra beltz nabarmenez 

adierazita daude. Laburpena osatzeko jarraitu beharreko urratsen lanketa modu 
esplizituan eta partekatuan egin nahi dugu, ikasleak uler eta ikas dezan zein den 
laburpen bat egiteko jarraitu beharreko prozedura eta eta zein diren erabili beharreko 
estrategiak. Beraz, lehenengo eta behin, ikasleei tartetxo bat emango diegu testua 
irakurtzeko, eta, ondoren, talde handian, irakurri egingo dugu. Jarraian, elkarrizketa 
sortuko dugu: 
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- Nik galdetuko banizue zein den irakurri dugun testuaren gaia, ba al dakizue 
zer den galdetzen ari natzaizuena? Alegia, ba al dakizue zer esan nahi duen 
gaia hitzak? Argitu dezagun zer den. Beste era batera galdetuko dizuet gauza 
bera, zeri buruzkoa da irakurri dugun testua? Behin kontzeptu hori argituta 
izanik, hemendik aurrera gaia hitza erabiltzen ohituko gara. 

- Liburuari begiratu gabe, gai izango al zinatekete testu horretan agertzen diren 
ideia nagusiak aipatzeko? Ea denon artean egiten dugun; arbelean idatziko 
ditugu. Interesgarria da, ideia horiek hobeto ulertzeko, munduko mapa edo, 
aukeran, munduko bola izatea gelan, testuan esandakoa (Asiatik heldu zirela 
Amerindiarren arbasoak, itsaso izoztuan sortutako zubi antzeko batetik) 
ikasleei adierazteko. 

- Ondoren, liburuan belzturik agertzen diren esaldiak irakurriko ditugu. Gero, 
guk arbelean idatzitako ideiekin alderatuko ditugu, ea liburuan ideia nagusi 
moduan azaltzen direnak eta guk aipatutakoak bat datozen. Horrela ez bada, 
behatu diferentziei eta konturatu non eta zergatik dauden. 

- Gero, belztu gabe daudenei erreparatuko diegu, ideia nagusiei buruzko 
xehetasun gehiago ematen dituztela jabetzeko, bigarren mailako ideiak direla, 
alegia, eta horiek adierazitakoa, nolabait, modu orokorrean, ideia nagusiak 
biltzen duela. 

 
Ohar garrantzitsua: Ideia nagusiaren kontzeptu hori ez da erabat itxia, eta, 
horregatik, erantzunak era malguan hartu eta eztabaidatu behar ditugu.  
Poliki-poliki, horrelako elkar-jartzeak eginez, haurrek lehen mailako ideiak eta 
bigarren mailako ideiak bereiztea da lortu behar duguna. 

 
 
14. Lautada Handietako indiarrak: Ideia nagusien zerrenda 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: 7. lan koadernoa, 24. orrialdetik 26.era 

 
Orrialde hauek bi helburu nagusi dauzkate: batetik, paragrafoak zer diren eta 

testu batean zer funtzio duten behatzea; bestetik, testu luze samar batetik ideia nagusiak 
ateraz, laburpena egiten trebatzea. Talde handian, lehen bi orrialdeak landu ondoren, 
ikasleek, lan- koadernoko jarduerak bakarka osatuko dituzte, errepaso- eta zuzenketa-
lanak barne. 

 
Bukatzean, errepaso-lanak ondo burutu dituztela bermatzeko, ikasleek euren 

koadernoak trukatuko dituzte eta batak bestearen errepasoa egingo du, akatsez jabetuz 
gero, egileari horien berri emanez eta zuzenaraziz. 

 
Jarduera honetan, laburpen hitza aipatzen dugu, esanez ideia nagusiak bata 

bestearen atzean jarriz testuaren laburpena izatea lortuko dugula. Ohar modura adierazi 
nahi dizuegu, zuek ere zuen ikasleei adieraz diezaiezuen; kasu honetan bai lortu dugula 
testuaren laburpena idaztea, jarduera propio horrela eraiki delako, baina horrek ez duela 
esan nahi, testu bateko ideia nagusiak bata bestearen atzean jarriz bakarrik, haren 
laburpena idazten dugunik. Laburpenak egitea hori baino gehiago da, hori baino lan 
gehiago eskatzen du. Laburpenak egiteko, ideia nagusiak identifikatu, ordenatu eta 
euren artean koherentziaz lotu behar dira, horretarako erabiltzen diren lotura-hitzak 
erabiliz. 
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Ikasleak esandakoaz jabetzeko (ideia nagusitik laburpenerako egin behar den 
bideaz, alegia), unitate guztietan mota ezberdinetako jarduerak jarri ditugu. Lan hori ez 
da erraza; horregatik, atzetik aurkituko dituzuen antzeko hainbat jarduera ikasleek 
irakaslearen laguntzaz eta haren azalpenekin batera osatu beharrekoak dira, horietariko 
batzuen helburua, laburpena bera osatzea baino, prozeduraz eta prozedura horretan 
aplikatu beharreko estrategia ezberdinez jabetzea baita. 
 
 
15. Ipar Amerindiarrak: Basamortuko biztanleak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 15. or./7. lan-koadernoa, 27. or. 

 
Orrialde honetan, “Basamortuko biztanleei” buruzko informazioa daukagu. 

Informazio hori ulertu eta kontzeptu-mapa bidez adieraztea izango da ikasleen 
eginbeharra. Informazioaren trataeran trebatzea da jarduera honen helburua eta 
informazio hori ahoz adierazten ikastea ere bai. 

 
Kontzeptu-mapak bakarka osatu ostean, talde txikietan jarriko gara, kontzeptu-

mapak erkatu, egindakoa justifikatu eta, egoki ikusiz gero, zuzenketak egiteko. 
Bukatzean, taldekide bakoitzak taldekoei bere kontzeptu-mapan adierazitako 
informazioa ahoz adieraziko die; modu horretan, proiekturako trebatuz joango dira. 
Gero, talde txikiko kide batek egindako lanaren (kooperazio-lana: kontzeptu-mapa 
bakar bat eta berdina egitera iristeko jarraitu dioten kontsentsu-lanari, argudioari, 
etabarri) berri emango die gelakide guztiei. 

 
Ikasleek lana burutzeko jarraitutako prozesuaren behaketa egin dezake 

irakasleak, talde txikietan elkarrizketa-egoerari behatuz, taldean lan egitean nola 
moldatzen diren ikusiz, etab. Bozeramaile-lana egiten duen ikaslearen ahozko 
adierazpenari behatzeko aukera ere izan dezake. 
 
 
16. Basamortuko biztanleak: diktaketa 

Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: 7. lan-koadernoa, 28. eta 29. or. 

 
Ikasleen artean, hitzen ortografia eta puntuazio-marken erabilera zuzena 

sustatzeko asmoz, testu baten ortografiaren behaketa egiteko eta arau ortografikoen 
aplikazioaz jabetzeko jarduerak eskaintzen ditugu lan-koadernoan. 

 
Adieraz iezaiezue ikasleei idazle guztiek izaten dutela akatsen bat testuren bat 

idazten dutenean, eta hori oso ohikoa dela. Horregatik, testu bat idatzi ostean, beti haren 
errepasoa egiten dela, akatsak detektatu eta zuzentzeko, eta hori dela, hain zuzen ere, 
guk ikasi behar duguna. Jarduera honen bidez, erropasoari dagokion atal bateko 
estrategiak irakasten ari gatzaizkie ikasleei, ortografiari dagozkionak, aurrerago, beste 
testu mota batzuk direla bitarteko (ipuina, adibidez), beste alderdi batzuk modu 
esplizitoan lantzeko jarduerak proposatuko ditugu (koherentzia, kohesioa, 
antolatzaileak...). 
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17. CD-ROMa, ortografia lantzeko 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka/Talde handian 
Materiala: CD-ROMa. 

 
CD-ROMean, hitz eta testuen ortografia lantzeko hainbat jarduera aurkituko 

dituzue. Ikasleren batek modu sistematikoan lantzeko beharra balu, gaitasun hori era 
ludikoan lantzeko aukera izango luke. 
 
 
18. Ipuina irakurri aurretik 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 16. or. 

 
Beti bezala, ipuina hiru unetan landuko dugu. Ipuina irakurri aurretik, bitartean 

eta ondoren. Aurretikako une honetan, ipuinari buruzko hainbat datu ematen zaizkie 
ikasleei, girotzeko, ipuinean agertuko diren pertsonaia edota elementu batzuen inguruan 
hausnartzeko, ipuinaren ulermena errazagoa gerta dakien. Beraz, talde handian, liburuko 
jarduerak irakurri eta osatzeari ekingo diogu. 

 
Orrialde horretan, ikasleei euren burua indiarrez marrazteko eskatzen zaie. 

Marrazki horiek egin aurretik, utz iezaiezue ikasleei txoko zuriko liburuei behatzen, 
ideiak hartzeko. Marrazki horiek ikuskizun egunean eszenatoki ingurua apaintzeko 
erabiliko ditugula ere nabarmendu, modu horretan ikasleek euren lana motibazio 
handiagoarekin burutuko dute. 
 
 
19. Ipuina: Belatz Txiki 

Lan egiteko era: Talde txikian/Talde handian/Bakarka 
Materiala: Irakurgaiak 4, 24. orrialdetik 27.era 

 
Ezertan hasi aurretik, irakasleak hausnartzeko une bat hartuko du, irakurketari 

dagokionez gure geletako ikasle bakoitzak landu beharko lituzkeen irakurketa-
estrategiak zein diren gogora ekartzeko. Horren arabera, taldeak antolatuko ditugu eta 
taldekide bakoitzari zer rol bete beharko duen adieraziko diogu. Gogoratu rol guztiak 
martxan jartzea zaila dela, eta rol batzuek beste rolak ondo menperatzea eskatzen 
dutela; horregatik, talde ezberdinak osatzea eskatzen dizuegu. Irakurketa mota honen 
inguruko informazioa 4.1 unitateko gidan duzue. 

 
Mota honetako irakurketa egin ostean, beti, hitz egin ezazue esperientziari 

buruz, izandako zailtasunen inguruan, sortutako zalantzak, kezkak, etab, partekatzeko. 
Ondoren, galdetu ea ipuina ulertu duten, irakurketa mota honek ulermena bermatzea 
lortu ote duen, alegia. 

 
Talde txikiko irakurketa bukatzerakoan, beste tartetxo bat emango diegu ikasleei 

bakarkako irakurketa egin dezaten. 
 

Irakurketaren xedea, ikasleek euren testuak bakarka irakurriz euren irakurketa-
helburua betetzea da (gozamena, informazio bilketa...). Bakarkako irakurketa horretan, 
hainbat estrategia jartzen dira martxan, irakurritakoaren ulermena bermatuko dutenak. 
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Estrategia horiek lantzeko asmoz proposatzen dizuegu irakurketa elkarkaria egitea, 
estrategiak modu esplizituan lantzen direlako irakurketa mota honen bidez. Hori dela 
eta, edozein dela ere irakurri behar duzuen testua, aukera duzue irakurketa modu 
ezberdinetan kudeatzeko, eta, gainera, interesgarria da guztiak lantzea eta guztietan 
trebatzea. Irakaslearen lana ikaslearen beharra detektatzea izango da eta bat edo beste 
aplikatzea, bakoitzaren behar horiei erantzuteko. 
 
 
20. Ipuina irakurri ondoren: Amets-atzemailea eraikitzen 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 17. or. 

 
Ipuina aitzakia, bertan adierazten den amets-atzemailea eraikitzeko jarraibide-

testua eskaintzen zaie ikasleei liburuan. Bakoitzak berea egitea proposatzen dizuegu, 
ikuskizunean eszenatokia apaintzeko zein euren paparretik zintzilika eramateko. 

 
Taldean, irakur ezazue jarraibide-testua eta adostu ezazue materialaren bilketa 

nola egingo duzuen. Materialari dagokionez, esan ikasleei galdetzeko etxean, ea sare 
itxurako panti apurtu eta zaharren bat duten, hori erabil baitezakegu atzemailea egiteko, 
modu horretan bere funtzioa bete ezin dezakeen elementu bati beste erabilpen bat eman 
diezaiokegu, birziklatuta, alegia. Pantiak lortzerik izango ez bazenute, “euro bat”eko 
dendetan merke saltzen dituzte. Panti pare batekin atzemaile ugari egin daitekeela izan 
kontuan materiala biltzeko orduan. Kafetera gomekin, beste hainbeste. 

 
Atzemaileak bukatu ostean, har ezazue tarte bat horiei banan-banan behatzeko. 

 
Bestalde, gaia aitzakia, pentsamendu ezkorren inguruko elkarrizketa sortzeko 

aukera dugu. Ikasleek ere euren kezkak izaten dituzte eta horiek partekatzen ikasteko 
bidea irakatsi behar diegu, horretarako uneak eskainiz. Esaerak esaten duen bezala: 
“Arazoa kontatu ezik, bikoiztu egiten da; kontatuz gero, erdibitu”. Adierazi ikasleei 
kezkak konfiantzazko norbaiti kontatzea eta, beharrezko ikusiz gero, haren laguntza 
eskatu eta hartzea ere garrantzitsua dela, osasunerako. Adieraz iezaiezue, baita ere, 
hustuketa-lan hori pertsona bakar batekin nahiz taldean ere egin daitekeela. 
 
 
21. Txisteak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak 4, 28. or. 

 
Ikasleek, bakarka, irakurgaietako txisteak irakurriko dituzte, gozatzeko. Gero, 

talde handian, txisteen inguruko hausnarketatxo bat egin dezakegu: txiste bakoitzaren 
ironia zein den azpimarratzen saiatuko gara, zerk eman dion txisteari grazia edo umore 
puntua, alegia. 

 
Ondoren, ikasleei, etxekoei edota lagunei lantzen ari garen gaiarekin zerikusia 

duten txisteak galdetzeko eskatuko diegu, edota ezagutzen dituzten txisteak gure 
testuingurura egokitzeko, hurrengo egunean, “txisteen unea” saioa martxan jartzen 
dugunean bertan, graziaz eta keinu egokiak erabiliz kontatzeko. 
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22. Eguzki-lorearen kondaira 
Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Irakurgaiak 4, 29. eta 30. or. 

 
Kondaira irakurtzen hasi aurretik eguzki-loreari buruzko aurre-ezagutzak 

martxan jarriko ditugu (Eguzki-lorea zer den, ea ezagutzen duten, nonbait ikusi duten, 
zertarako erabiltzen den, etab.). Ondoren, bakarka, kondaira irakurtzeko eskatuko diegu. 
Oraingoan, ez dugu irakurketa elkarkaririk egingo, baina eskatuko diegu ikasleei, 
ulertzen ez dituzten hitzak argitzeko, hiztegia erabil dezatela. Izan kontuan gelan hiztegi 
ugari beharko dituzuela, modu horretan lantzea erabakitzen baduzue. Beste alternatiba 
bat izan daiteke ikasleek ulertzen ez dituzten hitzei testuinguruaren arabera zentzua 
ematea eta, ondoren, talde handian kondaira irakurtzean, haien esanahia taldean argitu 
ostean, hiztegiko definizioarekin alderatzea edota informazioa osatzea. Gogoan izan 
ikasleek euren hiztegia aberasteko, bi lan teknika houek erabiltzen ikasi behar dutela, 
hitzen esanahia testuinguruaren arabera inferitzen eta baita hitzen esanahia hiztegian 
bilatzen ere; beraz, tarteka itzazue bai bata eta bai bestea jarduera ezberdinetan. 

 
Bukatzean, elkarrizketa bultzatuko dugu: 

 
- Amerindiarren istorioak irakurri ondoren, Euskal Herriko kondaira bat 

irakurtzea proposatu digute Txanelan; zuen ustez, ba al dago euren artean 
nolabaiteko erlaziorik? Zein?  

 
 
23. Euskal ikur eta erritual batzuk 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 18. or./Irakurgaiak 4, 31. or./CDa, abestiak 4, 9. 

pista 
 

Euskal kulturako sineskeria-munduan sartuko gara, amerindiarren sineskeriak 
aitzakia, eta hainbat ikur eta erritualen berri izango dugu. Ikasleek bakarka irakurri eta 
burutuko dituzte orrialde honetako jarduerak. Oraingoan, ez diegu hiztegia erabiltzen 
utziko ulertzen ez dituzten hitzen esanahia argitzeko. Oraingo honetan, testuen ulermen 
orokorrerako irakurketa egiteko eskatuko diegu, eta ulertzen ez dituzten hitzak 
testuinguruaren arabera inferitzeko. 

Gero, nahi izanez gero, beste jarduera bat betetzeko esango diegu, binaka, 
orrialde horretan agertzen diren erritual edo ikurrak eta baita bakoitzaren erabilpena 
adierazten duen ideia azpimarratuz informazioa paper batean idazteko ere. 

 
Adibidez: SAN JOAN SUA 

- Udako solztizioa ospatzeko. 
- Izpiritu txarrak uxatzeko. 

Burututako jarduera horretan idatzitako esaldietan, ulertzen ez duten hitzen 
batek esaldia ulertzea eragotziz gero, haren esanahia hiztegian begiratzeko esango 
diegu. 

Behin ikasleak argi duenean, gure arbasoek ikur eta erritual bakoitza zertarako 
erabili edo ospatzen zuten, alegia, talde txikiak egin ditzakegu eta talde bakoitzak 
horren irudia egin dezake eta, bertan, letraz adierazi izena eta funtzioa. Irudi horiek 
ikuskizunerako jaso ditzakezue edota ikastolan zehar jarri hormak apaintzeko eta beste 
ikasle batzuek ikur horien berri izan dezaten. 
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Erritualekin gabiltzanez, irakurgaietako bi testutxoak bakarka irakurtzeko tartea 

eskainiko diegu ikasleei. Ondoren, bi testu horien esanahiaren inguruan mintzatzeko, 
elkarrizketa bultzatuko dugu. Mikel Laboaren abestiaren letraren inguruan baduzue 
aipatzea zenbakiekin duten erlazioa: Baga, bat; biga, bi… 

Letrek ez dute zentzu gehiegirik, guretzat, behintzat, agian “errezo” moduan 
erabiltzen zutenentzat bai. Letrari esanahia bilatzen aritu beharrean, kantatzeari eta 
errezitatzeari ekingo diogu. Mikel Laboaren Baga-biga-higa CDan duzue grabatuta. 
Zarian zun zun berriz errezita ezazue, misterio kutsua eman eta sorginen antzera 
errezitatu. 

Testutxook ikasleek buruz ikastea proposatzen dizuegu. Horrez gainera, modu 
horretan, ikuskizunean abes ditzakezue eta dramatizatu. 
 
 
24. Elkartasun-jolasa 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 19. or. 

 
Sorginekin erlazioa duen elkartasun-jolasa egitea proposatzen dizuegu. 

Horretarako, betiko urratsak bete beharko dituzue, baina, hasi aurretik, eman tartetxo 
bat ikasleei, jolasa irakurri eta uler dezaten. 

 
Beti bezala, lurrean eseriko gara, korro bat eginez, denok denon aurpegiak 

ikusteko moduan eta, ondoren, elkartasun-jolasa zer den eta zertan datzan gogora 
ekarriko dugu. Ondoren, zalantzak argituko ditugu. Gero, zotz egingo dugu jakiteko nor 
izango den sorgina eta nor izpiritua. Zotz egiteko, iaz 3. mailan ikasitako “Bat eta bi” 
abestia kanta dezakegu. Behin sorgina eta izpiritua nor diren jakinik, jolasteari ekingo 
diogu. Jolasean ari direla, irakasleak behaketa lana egin dezake eta hainbat ohar idatzi 
ere bai, jolas horiek ikasleen izaeraz asko eta asko uzten baitute agerian. Bukatzean, 
elkarrizketa bultzatuko dugu, izandako esperientzia (sentimenak, zailtasunak...) 
adierazteko. Aprobetxa ezazue elkarrizketa hori behatutako hainbat alderdiren inguruko 
iritzia edo azalpena jasotzeko. Jolas horretan, neskek eta mutilek elkar ukitu behar dute 
eta, sarritan, adin hauetan askok eta askok lotsa pasatzen dute. Hitz egin ezazue gai 
horren inguruan: 
 

- Gustatu al zaizue jolasa? 
- Nola sentitu zara sorgina izatean? Eta izpiritu izatean? 
- Nola sentitu zara beste norbaiten besotik helduta egoterakoan? 
- Zer sentitu duzu beste norbaitek besotik heltzerakoan? 
- Zer sentitu duzu bat-batean izpiritu bihurtu eta babes gabe geratzean? 
- Lotsa ematen al dizu?Gustura sentitu al zara? 
- Arreta mantendu al duzu jolas osoan zehar jakinik izpiritu bihur zaitzaketela 

eta ihes egin beharra izango duzula? 
- Zer zailtasun ikusi dituzu jolas honetan? 
- Bururatzen al zaizue aldaeraren bat jolas hau dibertigarriagoa bihurtzeko? 
- ...? 

 
Jolas honen bidez, gaitasun afektibo, motore eta intelektualak lantzen ditugu: 

mugimendua, koordinazioa, arreta, gozamena, tentsiak askatzea, laguntza hartu eta 
emateko gaitasuna, etab. 
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25. Irakurzaletasuna 

Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 19. or. 

 
Sorginekin ari garen honetan, Martinek ere sorginen ipuina irakurtzea 

proposatzen digu: Pako Aristiren Garbiñe eta sorgin baten komeriak. 
 
Hasteko, taldean irakurri eta ipuinari buruzko iragarpenak egiteari ekingo diogu. 

Ondoren, ipuina irakurtzeari ekingo diogu. Ipuin hau irakurtzearen helburua zaletasuna 
sortzea denez, ez diegu inolako galderarik egingo ikasleei ipuina irakurri bitartean, ezta 
irakurri ondoren ere, ez baldin bada gustuko izan duten edo ez galdetzeko, behintzat. 
Ipuin hau irakasleak berak irakur diezaieke ikasleei. 

 
Baina sorginen munduan liburu asko daude argitaratuta eta, horregatik, beste 

proposamen bat egingo dugu: irakurketa maratoia. Proposamen hau egokitu eta 
edozein gaitan jar dezakezue martxan. 

 
Ikasle guztiek ekar dezatela gelara sorgin edo aztiekin zerikusia duen liburu edo 

ipuinen bat eta, horrela, liburu-zerrenda osatuko dugu. 
 
Horretarako, bi edo hiru asteetan zehar, etxean, gelako jarduerak bukatu ostean, 

denbora librean... irakurtzen utziko diegu. 
Ikasle guztiek ez dituztenez liburuak aldi berean bukatuko, haien artean 

konpondu beharko dute liburuak elkarrekin trukatzeko. 
 
Nola jakin, ordea, liburua irakurri duten edo ez? Liburuaren jabeak liburuari 

buruzko galdera bat edo beste egingo dio liburua irakurri berri duen kideari. Ongi 
erantzuten badu, liburua irakurritzat emango dugu. 

 
Irakurketa maratoiaren helburua ahalik eta liburu gehien irakurtzea izango da. 

Gehien irakurtzen duenak sari berezia izan dezake, baina bi liburu irakurtzen dituzten 
guztiek maratoia egina izango dute eta dagokien diploma jasoko dute. 

 
 
Diploma hau, ____IZASKUN ESTONBA___ -( r) ena da, 2005. urtean, 
_______ 4.A GELAN ___ antolatu den IRAKURKETA MARATOIAN parte 

hartzeagatik. 
 
Gure zorionik beroenak! 
 
Irakaslearen sinadura.     Ikastolako zigilua. 
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26. Dantzak eta danborrak 
Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 20. or. 

 
Hasteko, tarte bat emango diegu ikasleei testuak bakarka irakurtzeko. Gero, 

talde handian irakurri eta horien inguruan elkarrizketa bultzatuko dugu. Bi gai izango 
ditugu hizpide: 

 
- Garai hartako indiarren bizimoduaz jabetu eta testuinguru horretan geure 

buruak kokaturik “Zezen Eseri”ren hitzen inguruko iritzia emateko. 
- Testuan aipatutako hainbat daturi eta irudiri erreparatuz, gure ikuskizunerako 

tresnen, jantzien eta abarren prestaketa planifikatzeko (adosteko zer jantzi 
prestatu, zer tresna eraiki, materialen bilketa egiteko...). 

 
Horrez gainera, indiarren suaren inguruan dantza egiten duten antzera, guk ere 

dantzaren bat asmatzeari ekingo diogu, “Baga-biga-higa” eta “Zarian zun zun” 
errezitatzen dugun bitartean, urratsak ikasleek asma ditzatela. 
 
 
27. Txakurraren kondaira 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak 4, 32. orrialdetik 35.era 

 
Tarte bat emango diegu ikasleei komikia bakarka irakur dezaten. Ikasleei 

gogoraraz iezaiezue, komikietan, testuaz gainera, irudiek ere garrantzi handia dutela, 
informazio ugari ematen dutelako eta, beraz, marrazkiak eta bestelako baliabide 
artistikoak arretaz behatzeko, aurrerago komiki bat egin beharko baitute. Ez dugu uste 
komikia talde handian irakurri beharrik dagoenik, norberak ikusi eta irakurtzeak askoz 
datu gehiago emango baitizkie. 

 
Ondoren, talde handian, sor litezkeen zalantzak argituko ditugu denon artean. 

 
 
28. Komikitik ipuinera 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka/Talde txikian/Talde handian 
Materiala: 7. lan-koadernoa, 30. orrialdetik 32.era 

 
Ikasleek irakurri berri duten komikia ipuin bihurtzea proposatzen dizuegu, 

ikuskizunean antzezteko, kontatzeko edota irakurtzeko.  
 

Horretan hasi aurretik, lan-koadernoan komikiko istorioa ipuin bilakatu aurretiko 
hausnarketa txiki bat bideratzen da. Ondoren, saia daitezela istorioa ipuin moduan 
idazten. Gero, bakoitzak edota bikote bakoitzak idatzitakoa taldeari irakurriko dio/diote. 

 
Puntuazio-marken erabilera-arauei dagokienez, aurreko unitatean esan bezala, ez 

dira buruz ikasteko, talde handian irakurri, aztertu eta ulertu ondoren, lanak burutzeko 
orduan kontsulta moduan erabiltzeko baizik. Horiek ere fotokopia eta plastifika itzazue, 
beste arauekin batera hormako pareta batean zintzilikatzeko. 
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29. Komikiak sortzen 
Lan egiteko era: Bakarka/Binaka/Talde txikian/Talde handian 
Materiala: 7. lan-koadernoa, 33. orrialdetik 37.era 

 
Lan hori egiten laguntzeko, sekuentzia ireki dugu lan-koadernoan. Bertan, 

komikiaren egitura eta izaera aztertuko ditugu, Txanela proiektuko komikiak eredu 
bezala erabiliz, eta, era berean, ikasleei egin beharreko lana burutzeko urratsak eskainiz. 
Sekuentzia luzea da, ez da egun berean egitekoa, irakurri beharreko testu masa handia 
baita eta ikaslea aspertzea eta motibazioa galtzea lor baitezake. Beraz, erregula itzazue 
zuok, irakasleok, bai kudeaketa, eta baita sekuentzia lantzeko erabiliko dituzuen tarteak 
ere, erabakiak prozesuaren baitan ikusitakoaren arabera hartuz. 
 
 
30. Imitaziozko olerkia 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka 
Materiala: 7. lan-koadernoa, 38. or. 

 
Unitatea garatzearekin batera, lan ugari irekita dauzkagu, abesti eta errezoen 

dantzen entsegua, jantziak tarteka prestatzen, emanaldiko ipuina antzezteko entseguak 
ere egin izan ditugu...; bada, gutxi ez balitz esandako guztia, orain, olerkitxoak 
asmatzeari ekingo diogu, horiek ere, besteak bezala, emanaldian errezitatzeko asmoz. 

Ederra antolatuko dugun ikuskizuna, ezta? 
Jarduera hau burutzen hasi aurretik, komenigarria da 3. mailan olerkien inguruan 

egindako lana gogora ekartzea. 
 
 
31. Indiarren erran zaharrak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak 4, 36. or. 

 
Gai honetan euskal erranak landu beharrean, amerindiarren erranei lekua egin 

eta horien inguruan hausnartzeari ekingo diogu. Jakina baita, jakinduria gizakiengan 
dagoela edozein delarik ere bizi den tokia. 
 

Ikasleek, bakarka, irakur ditzatela orrialde honetako erranak. Denbora eskaini, 
isiltasunean, hauetariko bakoitzaren inguruan hausnartzeko. 

 
 Ondoren, elkarrizketa bultzatuko dugu: 
 

- Zein da esaldi guztietatik gehien gustatu zaizuna? Zergatik? 
- Nola ulertu dituzu zuk? Zer esan nahi dute? (banan-banan aztertuko dugu 

bakoitza) 
- Amerindiarren erranak izanik, zuentzako baliagarriak ikusten al dituzue? 

Zergatik? Nola da posible beste garai eta toki bateko erran bat gaur egungo 
edozein gizakirentzako baliagarria izatea? 

- Aspaldi-aspaldian esandako hitz horiek gaur egun ba al dute baliorik? 
 
Horietariko bat edo batzuk aukera daitezke, buruz ikasi eta emanaldian 

aipatzeko. 
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32. Ipar Amerindiarrak: Inuitak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 21. or./Irakurgaiak 4, 37. or. 

 
Tarte bat emango diegu ikasleei “Ba al zenekien...” orrialdea irakurtzeko. Gero, 

talde handian irakurriko dugu eta bertan adierazitako ideia bakoitzaren inguruan hitz 
egiteko elkarrizketa bultzatuko dugu. Gogoraraz iezaiezue esaldi bakoitzaren aurrean ba 
al zenekien esan behar dutela, horrela formulatutako esaldiak baitira hauek. 

 
Ba al zenekien honetan, inuitei buruzko informazioa ematen digute, gero, 

liburuan dugun jarduera osa dezaten; horregatik, orrialde hau irakurri aurretik, 
irakurketa honen helburua zein den adieraziko diegu ikasleei eta liburuko jarduerari 
begiratu bat emateko ere esango diegu. Ikasleek jarduera hau bakarka osatu beharko 
dute. 

 
Jarduera honen bidez ikasleek sortu berri duten azalpen-testua zuen 

ikuskizunean erabil dezakezue, inuiten bizimoduei buruzko informazioa ikuslegoari 
luzatzeko. Informazio hori emateko orduan, ikasle batzuk inuitez jantzita atera daitezke 
antzeztokira eta azalpen-testuan adierazitako informazioa ahoz adierazi eta dramatizatu. 
 
 
33. Erdialdeko eta Hego Amerindiarrak: Aztekak, Maiak eta Inkak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 22. eta 23. or./7. lan-koadernoa, 39. orrialdetik 

41.era 
 

Orrialde hauetan murgildu aurretik, ikasnorabidera joan-etorria egitea 
proposatzen dizuegu. 

Azalpen-testuen eta irudien bidez Ertamerikako hiru zibilizazio ezberdinen berri 
ematen zaie ikasleei. Testu horietan jarritako informazioa ikasleek ez dute zertan buruz 
ikasi behar, jarduera honen helburua hiru zibilizazio erlazionatzea eta konparatzen 
ikastea da, euren arteko berdintasunez eta desberdintasunez jabetzeko. 

Hasteko, ikasleei tarte bat eskainiko diegu, testuak irakurri eta irudiak 
behatzeko. Ondoren, talde handian irakurriko ditugu eta ulertzen ez diren kontzeptuak 
argituko. 

Zibilizazio horiek ere, aldez aurretik landutako hainbat zibilizaziorekin 
(adibidez, egiptoarren antzera, maiek hieroglifikoen bidez idazten zuten, oso gizarte 
hierarkizatua zuten...) berdintasunak ere badituzte. Hitz egin ezazue horiei buruz ere. 

Gero, ikasleek, banaka, lan-koadernoko 39. eta 40. orrialdeetako jarduerak 
osatzeari ekingo diete. Bukatzean, osatutako berdintasunen eta ezberdintasunen taularen 
inguruan mintzatuko gara taldea handian, iritziak kontrajartzeko eta aukeraketak 
justifikatzeko. Bukatzean, ikasle bakoitzak, bere koadernoan, taulako datuak kontuan 
izanik, konparazio testua osatzeari ekingo dio. Konparazio-testuak eginda daudenean, 
ikasleek euren koadernoak truka ditzakete eta lagunaren konparazio-testuaren 
berrikuspena egin. Folio batean apuntatuko dituzte zuzenketa-oharrak, liburuaren 
jabeari pasatu eta bakoitzak bere koadernoko zuzenketak egin ditzan. Horren helburua 
berrikuspenerako aztura sortzea eta zuzentzeko ohitura hartzea da. Azkenik, bakoitzak 
bere idazlanak berrikusi eta zuzendu egingo ditu. 
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34. Igarkizunak 
Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak 4, 38. eta 39. or. 

 
Hona hemen igarkizunen erantzunak: izarrak, kea, urtea (egutegia), eguzkia, 

ilargia, eguna, izarrak, urtea, ilargia, egutegia. 
 

Ikasleek igarkizunak bakarka irakurtzeko eskatuko diegu eta euren koadernoan 
apuntatzeko erantzunak. Ondoren, elkarrizketa bultzatuko dugu hauen inguruan: 

 
- Elementu hauek guztiek ba al dute zerikusirik edo loturarik haien artean? 

Zeinek eta zergatik? Zeinek ez dute inolako erlaziorik? 
- Zer lotura izango dute elementu hauek ondoren liburuan irakurriko 

dugunarekin? Askatu imajinazioa... Ikasleen erantzunak bitxiak izaten dira eta 
irudimena, askotan, mugagabea. 

 
 
35. Maiak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 24. eta 25. or. 

 
Maien kultura munduko kulturen artean nagusietakoa da. Zibilizazio honek 

hainbat arlori (matematika, astronomia, arkitektura...) egindako ekarpenak ikaragarriak 
izan zirenez, bi orrialde eskaini ditugu ikasleek horien berri izan dezaten. Ikasleek, 
bakarka, bi orrialde horietako informazioa irakurri eta irudiei arretaz behatu ondoren, 
elkarrizketa bultzatuko dugu horien inguruan hitz egiteko eta baita liburuan proposatzen 
zaigun ahozko konparazioa egiteko ere. Konparazioa egiteko, lagungarria gerta 
dakizueke, arbelean, berdintasunen eta ezberdintasunen taulak osatzea eta taulako 
datuak oinarri hartuta testua ahoz osatzea. 
 
 
36. Artelanak 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 26. eta 27. or. 

 
Bi orrialde hauetan, orain arte aztertu ditugun tribu eta zibilizazio batzuen 

artisautza-lanak eta artelanak ditugu. 
Lan horiei eta testuei taldean behatuko diegu eta, horietan oinarriturik, ikasleek 

beren lanak egiteari ekingo diote. 
Izaera desberdineko proposamenak dituzue bertan eta, horren arabera, 

taldekatzeak ere aldatu egingo dira. Adibidez, totemak talde txikietan edo talde handian 
eraikitzea izango da egokien. Oihaletan egin beharrekoak nahiz zeramikako ontziak, 
berriz, bakarka burutzekoak dira. 

Azken bi lan horiek burutuz oso modulazio desberdinak lor ditzakegunez, eman 
haur bakoitzari bat baino gehiago egiteko aukera eta denbora. Irudi geometrikoen 
behaketa eta eraikuntzarako aukera paregabea baitugu. Lan horiek guztiak eszenatoki 
ingurua apaintzeko erabiliko ditugu. Totemak, berriz, eszenatoki barruko elementuak 
izango dira. 
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37. Entzunaldia: Dantza 
Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CDa, abestiak, 10. eta 11. pistak 

 
GURE KONPOSITOREEN TXOKOA 

 
CDan, amerindiarren tradiziozko bi musika eskaintzen dizkizuegu. Lehena, 

inkena (Peru); bigarrena, maiena (Mexiko). Bi entzunaldi horiek entzun, bata 
bestearekin konparatu eta musika mota horien inguruan hitz egin dezazuen proposatzen 
dizuegu (instrumentuak, musikaren izaeraren inguruan, gustuko duzuen edo ez, 
zertarako erabiliko zenuketen musika hori, etab.). 

 
Gero, bila ezazue Mexikoko eta Peruko tradiziozko musikari buruzko 

informazioa, “Gure konpositoreen txokoa” hornitzeko. 
 
 

Jarduera 
 

Bi entzunaldi horiei erabilpen ezberdinak eman diezazkiekezue. Gure 
proposamena dantzatzeko eta ikuskizuna girotzeko (musika lagungarri edo osagarri 
moduan ipinita) erabiltzea da. 

 
10. pistako musika erabiliz eta jatorrian inkek dantzatzen zitutzen bi urrats sinple 

konbinatuz, koreografia txiki bat asmatzea proposatzen dizuegu. Bi urrats horiek zein 
diren jakiteko, ikus ezazue DVDa. Bertan, bi urrats horien konbinazioa oinarri, 
norabidea aldatu eta, lerro zuzenean nahiz biraka, koreografia erraz bat duen dantza 
ikusteko aukera duzue. DVDa ikusi ostean, entseia itzazue bi urrats horiek. Ikasleak 
urratsak erraztasunez egiteko gai direnean, denen artean, koreografiatxo bat asmatzeari 
ekin diezaiokezue. 
 

DVDan, jatorri perutarreko neskak adierazi bezala, dantza hau ospakizunetan 
dantzatzeko ohitura dago. Mutilek praka beltzak, alkandora zuria eta buruan kapela 
dutela dantzatzen dute. Neskek, berriz, gona beltzarekin, azpian kolore biziko beste 
gona batzuk dituztela, birak ematerakoan, gona eskuekin altxatu eta kolore biziei 
presentzia emanez. Ideia horiek kontuan harturik eta zuen ekarpenak erantsiz, jantziak, 
etab. prestatzen has zaitezkete ikuskizunerako. 

 
Konturatuko zineten bezala, proposamena lehenengo entzunaldiaren inguruan 

egin dugu; bigarrenari dagokionez, zeuen esku uzten dugu, nahi izanez gero, 
koreografiatxo bat asmatzeko, edota ikuskizuna girotzeko erabiltzeko. 
 
 
38. Kolonizazioa 

Lan egiteko era:Talde handian/Banaka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 28. or./7. lan-koadernoa, 42. or. 

 
Orrialde hauek lantzen hasi baino lehen, ikasnorabidera bisita egitea proposatzen 

dizuegu. 
 
Oharra: Kolonizazio hitza ez dator Kolon izenetik, “kolonia” izenetik baizik. 
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Beste atal batzuetan adierazi dizuegun bezala, testu honetako informazioa 

ikasleek ez dute zertan buruz ikasi beharrik, testua informazioaren trataera lantzeko 
erabiliko dugu, alegia, testu bateko datu zehatzak bilatzen ikasteko. Horrez gainera, 
informazio hori ulertu eta bertan adierazitako hainbat ideiaren inguruan hausnartzeko 
ere erabiliko dugu geroago. 

 
Ikasleek, bakarka, testua irakurri eta lan-koadernoko galderak erantzun beharko 

dituzte. Gogoraraz iezaiezue, ulertzen ez duten hitzen batek testuaren ulermena 
eragozten badie, hiztegira jo dezaketela hitz horren esanahia begiratzera. Lan hori 
bukatzean, binaka jarrita, ikasleek euren erantzunak kontrastatuko dituzte eta aukeraketa 
justifikatu ere bai. Gero, talde handian, testua irakurri eta horren inguruko elkarrizketa 
bultzatuko dugu. 
 
 
39. Kondaira: Quetzalcoatl 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian/Binaka/Talde txikian 
Materiala: Irakurgaiak 4, 40. orrialdetik 43.era 

 
Quetzalcoatl kondaira irakurriko dugu eta, horretarako, nahi dugun irakur mota 

eta kudeaketa erabil dezakegu: bakarka, binaka, talde txikietan, talde handian, rol 
banaketarekin... 

 
Liburuko 24. eta 25. orrialdeetako behe aldeko ilustrazioan, bordatutako tapiz 

baten zatiak azaltzen dira. Tapiz horrek Quetzalcoatl-en kondaira adierazten du, eta 
indiarrek eskuz eginikoa da. 
 

Bukatzerakoan, talde handian, ipuin horrek daukan mezuari buruz hitz egingo 
dugu: 

 
- Zein izan zen Quetzalcoatl-ek izan zuen engainua? Zure ustetan, zergatik izan 

zitekeen Tezcatlipocak Quetzalcoatl-en etsai? Mozkorra pasa zitzaionean, 
nola sentitu zen Quetzalcoatl? Zuri gertatu al zaizu inoiz zerbait egin eta 
ondoren damutu izana? Zer? 

- Zein izan zen Mexikoko herritarrek sinetsi zuten bigarren engainua? Zer esan 
nahi du ipuinaren azkeneko esaldiak?: Gizon bizardunen mendean geratu 
ziren betiko… 

 
Oharra: Badago abesti polit bat kolonizazio garaia oso ondo adierazten duena, 
Joseba Tapiaren Québec diskoko “Wasichu” da. Wasichuk, Ekialdetik datorren 
gizon bizarduna adierazi nahi du. Horra hor letra: 

 
Washichu 
 
Itsasotik ziren heldu  
ontzi handiegietan, 
itsasotik ziren heldu  
odol printzak begietan. 
 
Lehorreratu orduko  
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“Anaiak” ziguten erran,  
handik laster ginen  
gerlan... 
 
Lekutu ginen hain urrun,  
urrun ez zen aski urrun, 
gure larrez ziren gose,  
hain egarri gure goizez. 
 
Hala joan ginen ihesi 
Labrador lanbroturaino. 
Ibili eta ibili. 
Ihes, ihes. 
 
Ehun urte pasa dira, 
baina girgilak eskainiz 
irri zegiten zuriak  
ezin ditugu ahantzi. 
 
Eta gaur Ipar Handian,  
Labradorez haraindian,  
ibili behar oraino  
ihes, ihes. 

 
 
40. Konkistatu eta kolonizatu. Amerikako hizkuntzak 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 29. or. 

 
Bi kontzeptu hauek argitzen saiatuko gara, taldean, kolonizazio garaiari 

dagokion informazioa osatzeko eta informazio hori guztia eta txoko zurian horren 
inguruan izan dezakegun bestelako informazioa kontuan izanik, hitz-errota martxan 
jartzeko. Hitz-errotan jarraitu beharreko urratsak 1. gidan adierazita dituzue, eman 
iezaiezue begiratutxo bat. Hitz-errotan hizpide dira: kolonizazioa, konkista, indigenen 
egoera eta indigenen hizkuntzen egoera. Eta azken ideia horrekin erlazionatuta, 
euskarari leku eginez, aipatu hizkuntza minorizatuen egoera. Nabarmendu ezazue zein 
den gure egoera, hiztun kopuruaren jaitsiera urtetik urtera, hizkuntza desagertzeko 
arriskua, azpimarratu nolako garrantzia duen, ezagutzeaz gainera, euskararen 
erabilpenak, gure hizkuntzak galbidea har ez dezan. Balioets dezatela euren burua 
euskararen erabilpenari dagokionez. Aprobetxa ezazue memento hau, taldean 
nolabaiteko konpromisoa hartzeko euskararen erabilpenari dagokionez, kanpainaren bat 
egin dezakezue ikastola barruan, eta amerindiar indigenen egoera gurearekin parekatuz 
informazioa eman ere bai. Azken finean, sentsibilitate kanpaina martxan jarri eta 
euskararen erabilpena gure ikastolan eta kalean sustatu, Europako hizkuntzarik 
zaharrenetarikoak galbidea har ez dezan. 
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41. Pidgina eta euskaldunak Ameriketan 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 30. or. 

 
Orrialde honetan ere, hizkuntzen gaia lantzen jarraitzen dugu. 
 
Pidginari buruzko informazioa aitzakia, “euskañola”ren edo “euskerdera”ren 

inguruan hitz egiteko parada hartuko dugu. Azpimarra ezazue hizkuntza anitz ezagutzea 
eta erabiltzea oso aberatsa dela. Baita, zenbaitetan ere, hitz egiten ari garen hizkuntza 
batean, beste hizkuntza bateko esamolde edota esaeraren bat sartzeak ere aberastasuna 
erakusten duela. Baina, ez dela hori nahasi behar euskerdera edo euskañola 
erabiltzearekin, hizkuntzen arteko nahasketek hizkuntzen ezagutza eza erakusten 
baitute. Gure ikasleek euskerderaz hitz egiteko joera handia izaten dute, egoera horretaz 
jabe daitezen eta egoera horiek saihets ditzaten nahiko genuke; beraz, jorra ezazue gaia 
eurekin batera. 

 
Bestetik, orrialdearen bukaeran, Lope de Agirre eta Ameriketara joandako beste 

pertsona batzuei buruzko informazioa topatzeko eskatzen zaie ikasleei. Informazio 
bilaketa lantzeaz gainera, gure helburua da ikasleak jabetzea euskaldunen artean ere 
badirela izaera eta interes diferentziak eta horrek baldintzaturiko jokabideak eta ekintza 
mota askotarikoak; alegia, euskal balea-ehiztariak amerindiarrekin ondo konpondu 
izanak ez duela esan nahi euskaldun guztien jarrera eurekiko berdina izan zenik. 
 
 
42. Merkataritza edo komertzioa 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 31. or. 

 
Merkataritza tarteko, Europa eta Amerikaren artean egondako produktuen 

trukeaz jabetzeko, orrialde horretako informazioa eta irudiak behatzeari ekingo diogu; 
lehenengo, bakarka; ondoren, talde handian; eta horren inguruan elkarrizketa sortuko 
dugu. Elkarrizketa horretan, garai hartako produktuez ez ezik, gaur egun trukatzen 
direnen inguruan ere hitz egingo dugu: 

- Gaur egun ere ekartzen al dira produktuak beste lurraldeetatik? Ezagutzen al 
dituzu? Eta ba al dakizu nondik ekartzen diren? Ba al dakizue zer esan nahi 
duten inportazio eta esportazio hitzek? Bila ditzagun hiztegian. Beraz... gaur 
egun ere beste lurralde batzuetatik inportatutako produktu ugari ditugu 
Euskal Herrian, hala nola hainbat lurralde exotikotako frutak... 

Nahi izanez gero, supermerkatuetan erraz aurki daitezkeen Amerikako 
lurraldeetako fruta exotikoak (anana, mangoa, platanoa...) ekar ditzakezue gelara, 
behatu, dastatu eta horiei buruz hitz egin: nongoa den, nola ekartzen ote dituzten, nola 
jaten den, gustukoa duzuen edo ez... 

 
Oharra: egia da Europatik, produktuez gainera, hainbat gaixotasun eraman zirela 
Ameriketara, baina, hori ez zen nahita egin zen zerbait. Kontinente bakoitzean 
zeuden elikagaiak zirela eta, bertan bizi ziren pertsonak modu desberdinean 
garatu ziren eta, bi munduak elkartzean, batak besteari gaixotasun asko pasa 
zizkion. Europar asko ere gaixotu eta hil egin ziren Ameriketan hartutako 
gaixotasunengatik. 
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Anekdota modura: Galapago uharteetara joatea debekatua dago. Baimen berezi 
asko behar dira eta oso jende gutxi joan daiteke bertara. Zergatik? Bertako 
ekosistema ez kutsatzeko. Uharte horretan garatu diren hainbat eta hainbat 
animalia eta landare ez dira beste inon garatu. Han bakarrik existitzen dira. 
Ekosistema horretan elementu arrotzak sartuko balira (animaliak, landareak...), 
ekosistema osoa bertan behera eroriko litzateke. 

 
 
43. Ingelesa: Languages in America 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 32. or. 

 
Joan-etorriez hitz egiten ari garenez, pertsonek ere joan-etorri asko egin dituzte 

Amerika hortxe zegoela jakin zutenetik. Eta pertsonekin batera, baita hizkuntzek ere. 
 
Procedure: 
 
You need: 
A map of the world (or in the pupils’ book, p.13) 
 
• As you are entering into the pupils’ world of work; ask them what they have been 

working on and encourage them to tell you about what they have learnt; exhibitions 
on the walls, arts and crafts, books in the library etc.  

 
• Gather the pupils around the world map. Ask them to show you America and then 

ask them to identify some countries. As you go through ask them if they know any 
famous people from those countries and what language they speak there. 

 
o e.g. Where are the United States of America? What famous people come from 

 the United State?. What language do they speak? (English) And the 
 American Indians? 

o Where is Mexico? Do you know any Mexicans? What language do they speak? 
 (Spanish) The Aztecs came from Mexico. They didn’t speak Spanish. Why 
 do they speak Spanish there now and not Aztec? Etc. 

o Where is Canada? What do they speak in Canada? (English and French) Why, 
do you think? 

o Where is Brazil? Do you know any Brazilians? What language do they speak? 
(Portuguese)  

 
• Keep the conversation at a level which is comprehensible to the pupils but 

interesting. When interest flags, ask them to turn to their English page (32) and read 
the first text together. 

 
• Move onto the graph. 
 We have seen that European languages are spoken in America. Let’s look at 
 which languages are spoken more. We are going to look at the percentages. That 
 means we are going to divide all the languages up into 100 squares. 
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 Here are 100 squares to represent all the languages spoken in America. Which 
 languages did we mention? Yes, we have Spanish, so one colour for Spanish, 
 another colour for English, another for Portuguese, another for French and 
 another to represent all the other languages (indigenous and foreign). 
 

Each square is 1%, so if Spanish is spoken by 40%, how many squares do we 
have to fill in and colour? 40 that’s right. O.K. continue by yourselves. 

 
• Go around helping. 
 
• Comment on the results.  

o E.g. You speak Spanish and English so what percentage of the American 
population can you speak to? (76%) And maybe you can understand 
Portuguese too. 

o The local languages do not make up much of the total percentage but there 
are still 8 million speakers of Quechua for example, spoken in Peru and 
other parts of South America 

o Do you want to say something in Quechua? ‘Allillanchu’ is ‘How are you?’ 
o Or in Navajo spoken in Arizona and New Mexico? ‘Yá’áa’tééh’ is ‘hello’ in 

Navajo  
 

 
44. Grafikoak 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CD-ROMa 

 
Gogoratu, CD-ROMean, hainbat jarduera dituzuela grafikoen osaketan eta 

interpretazioan trebatzeko. 
 
 
45. Amerika Garaikidea: euskaldunak Ameriketan 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 33. or. 

 
Atal berri batean sartuko garenez, memento egokia da ikasnorabidera jotzeko. 

 
Orrialde honetan, migrazioaz eta inmigrazioaz hitz egiten ari gara. Ikasleek, 

bakarka, testuak irakurri eta irudiei arretaz behatu ondoren, elkarrizketa bultzatuko dugu 
gai honen inguruan hitz egiteko: 

 
- Zein dela esango zenukete orrialde honetako testuek ematen duten 

informazioaren gaia? Ba al dakizue hori “emigrazioa” terminoaren bidez 
adieraz daitekeela? Nola adieraziko zenukete, orduan, zer den emigrazioa? 
Testuetako batean badago emigrazioa zer den oso ondo definitzen duen 
esaldia, bila ezazue. Eta ba al dakizue zer den inmigrazioa? Emigrazioaren 
antonimoa dela esango banizue? Adieraz iezaiezue kokapenaren arabera 
ulertzen diren terminoak direla, biek lekualdatzea adierazten dutela, baina 
abiapuntuaren arabera ezberdintzen direla. Eta migrazioa? 

- Ba al duzue garai batean Ameriketara joandako senideren bat? Noiz? 
Zertara? Seniderik ba al duzue bertan bizi dena? 
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- Inoiz joan al zara zu Ameriketara? Noiz? Zertara? 
- Ezagutzen al duzu Ameriketatik etorritako inor? 
- Ba al zenekien Ameriketan “Euskal etxeak” zeudenik? Ongi iruditzen al 

zaizu? Zergatik? Beste herrialdeetatik Euskal Herrira datozenek gauza bera 
egin beharko ote lukete? 

- ...? 
 

Oraindik ere gai hau oso gertuko dugunez, interesgarria da ikasleek etxean 
galdetzea ea euren senideren bat Ameriketara joan al zen, noiz, zergatik edo zertarako, 
etab. 

 
2005. urtean, “Euskaldunak Argentinan” izeneko erakusketaren inguruko liburua 

ere argitaratu da Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz. Ahal duzuela eskura ezazue, bertan 
hainbat gertaera eta pasadizo interesgarri azaltzen baitira. 
 

Hona gai honekin zerikusia duen abesti bat. 
 
AMERIKARA NOA 
 
Seme bat 
Amerikara noa 
nire borondatez, 
hemen baino hobeto 
bizitzeko ustez. 
Aspertuxea nago 
hemengo izatez, 
adio, aita eta ama, 
ondo bizi bitez. 
 
Aita 
Lehenago ere seme bat 
badut Amerikan, 
hamar bat urte dira 
joan zala hemendikan. 
Topatzen baduk inoiz 
haren aztarnikan, 
esaiok aita bizi 
dala oraindikan. 
 
Beste semea 
Kafea hartutzen det 
egunean bi aldiz, 
bai paseatu ere 
nahi adina zaldiz. 
Purua erre eta 
osasuna berriz... 
Aita, bizimodu hau, 
Donostian balitz. 
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Beha dezakezue, baita ere, abestia ez dagoela euskara batuan idatzita, 
gipuzkeraz baizik. 

 
Ikasleekin gai honi buruzko hausnarketa egin daiteke: nola euskaldun asko 

Argentinara joan ziren eta nola, gaur egun, garai batean hara joandako euskaldunen 
oinordekoak honantz etortzen diren... Zergatik? 

 
Horrez gainera, aipa ezazue gelan herrimina hitzak zer esan nahi duen, ea inoiz 

izan al duten, zergatik sortzen den sentimendu hori, etab. 
 
 
46. Tradiziozko abestia: Agur Euskal Herria edo Gazte gaztetatikan 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CDa, abestiak 4, 12. pista 

 
Iparragirre, euskal olerkari eta konpositore euskalduna, Ameriketan artzain 

ibilitakoa, Euskal Herri osoarentzat sinbolo bilakatu zen gizona izan zen. 
 
CDan dugun Iparragirreren abestia entzun, ulertu eta esandakoaren inguruan 

elkarrizketa bultzatuko dugu: 
 
- Zein da abesti honen gaia? 
- Zer ideia aipatzen dira abestian? 
- Abestiaren protagonista badoa Euskal Herritik Ameriketara. Pozik eta gustura 

al doa? Nola dakizu? 
- Zer esan nahi duela uste duzu “errukalgarri” hitzak? 
- Abestiak “baina bihotzak dio, zoaz EHra” esaten duenean, nola adieraziko 

zenuke, hitz batean, zer den lagun horrek sentitzen duena? Herrimina. 
- ...? 

 
 
47. Bertsoa entzuten eta lantzen. 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: 7. lan-koadernoa, 43. eta 44. or./CDa, abestiak 4, 13. pista 

 
Mike Euskal Herrira bizitzera etorritako “amerikanoa” dugu. Mikel, berriz, 

Ameriketara bizitzera joandako euskalduna. 
 
Hasteko, ikasleek, bakarka, bertsoak irakurri eta jarduerak osatzeari ekingo 

diote. Gero, talde handian irakurri eta horiei buruzko elkarrizketa bultzatuko dugu. 
Bukatzean, Mike eta Mikel bagina bezala abesteari eta bertsoa dramatizatzeari ekingo 
diogu. 

Bertso hauek ere ikuskizunean abes ditzakezue eta antzeztu. 
 
 
48. Bertsotan 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka 
Materiala: CD-ROMa 
 
Gogoratu CD-ROMean bertsotan aritzeko hainbat jarduera dituzuela. 
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49. Odolkiak ordainetan eta Patataren historia 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak 4, 44. eta 45. or. 

 
Tartetxo bat emango diegu ikasleei bi narrazio hauek irakur ditzaten. Ondoren, 

edukiaren inguruan sortuko dugu elkarrizketa bakoitzak adierazten duen egoeraren 
inguruan iritzia emateko. 
 
 
50. Ameriketako paisaiak eta aberastasunak 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 34. eta 35. or./DVDa 

 
Orrialde hauen asmoa ikasleak kontinente handi (alderatu Europako 

hedadurarekin) honek duen paisaia-aniztasunaz jabetzea da. Horretarako, jarduera osatu 
aurretik, ikus ezazue DVDa. Ondoren, argazkiek erakusten duten aberastasunari behatu 
eta, argazki-oinak irakurriz, leku horiek Amerikako mapan kokatzen saiatuko gara, talde 
handian. Saiakera hori talde txikietan egin daiteke, lehenengo eta behin, eta, gero, talde 
handian, bilatutako informazioa kontrastatu. 
 

Gelan irakaslearekin egiteko aukerako ariketa. 
 

Egin dezagun frogatxo bat: Irakur itzazu ondorengo izenak eta azpimarra itzazu 
gorriz ezagunak zaizkizunak: 
 

Hollywood, Quito, Buenos Aires, New York, Titikaka, Suaren lurraldea, 
Iguazu, Kalifornia, Pampa, Nikaragua, Galapagoak, Chile, Los Angeles, 
Valdés penintsula, San Francisco, Miami, Kuba, Paraguai, La Habana, 
Orinoko, Sao Paulo, Niagara, Yellowstone, Amazonas, Pascua uhartea. 

 
Orain, bila itzazu hitz hauek Amerikako mapa batean: 
 

• Non daude zuk azpimarratutako hitz gehienak, ipar Amerikan edo hego 
Amerikan? 

• Non entzun dituzu hitz horiek? 
• Zergatik egiten zaizkizu ezagunagoak batzuk besteak baino? 

 
 
51. Aberastasuna eta pobrezia. Indigenen egoera: Hausnarketa 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 36. or./Irakurgaiak 4, 46. or./DVDa 

 
Orrialde hauetan, indigenek bizi duten egoerari buruz hitz egiten zaie ikasleei. 

Sarritan, Amerikari buruz heltzen zaien informazioa oso bestelakoa izaten da, lehenengo 
potentzia mundiala dela, gizarte garatuena dela, nolabait, jarraitu beharreko eredu 
bezala erakusten digute Amerika eta amerikarren bizimodua. Interesgarria iruditzen 
zaigu ikasleek jabe daitezen egia osoaz, alegia, Amerikan badirela pobrezian bizi diren 
herrialde osoak ere. 
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Hori dela eta, gai hau jorratu eta honen inguruko hitz-errota martxan jarriko 

dugu. 
 
Hitz-errota egin aurretik, liburuko informazio eta irakurgaietako testuak 

irakurtzeaz gainera, komenigarria da DVDa ikustea ere. Bertan, bidezko merkataritzari 
eta indigenen egoerari buruzko informazioa entzungo baitute. 
 
 
52. Bueltako komikia 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 37. or. 

 
Arestian egindako hitz-errotan aipatutako gaiari jarraituz, oraingoan, 

amerikarren janari zaborraren inguruan hitz egiteko aitzakia moduan eraiki dugu 
komikia. Bertan, guztiok ezagutzen ditugun multinazionalen pareko izan zitekeen 
Mckoipels-a asmatu dugu, janaria merkea eta ikasleentzat oso gustagarria izan 
daitekeena irudikatu dugu. Bestetik, Euskal Herriko edozein jatetxe edo tabernak eskain 
dezakeen eguneroko menua. 

 
Ikasleek bi janari mota horien inguruan hausnartzea nahi dugu, kalitatearen 

(osasunarekin lotu, bertoko produktuak...) eta prezioaren inguruan batez ere. Prentsan 
ere, tarteka, horien inguruko ikerketen ondorioak, etab. aurki ditzakegu. Familietan gai 
horren inguruan hausnartzen ari garela jakin dezaten, eska dezakezue etxean galdetzeko 
horren inguruko informaziorik ba ote duten eta, horrela bada, gelara ekar dezakezue, 
guztion artean informazioa aztertzeko. 

 
Gai hori ikasleek oso gertutik ezagutzen dute eta eragin handia izan dezake 

euren bizitzan (bizi osasuntsua izateko txikitatik ohitura egokiak bereganatzea); 
horregatik, garrantzizkoa da horri buruzko informazioa izatea. 

 
Bestetik, gai honekin zerikusi zuzena duen beste honen inguruan ere hitz egin 

dezakezue, amerikarren bizitza-ohiturak eta janaria: presaka bizitzea, janaria prestatzeko 
denborarik gabe, jaki gehienak fabrikatik ateratakoak, produktu natural gutxi... eta 
horrek guztiak bertakoengan duen eragina: osasun txarra, obesitatea edo gizentasuna... 
 

Bukatzeko, aipatu besterik ez, gai honetan janariaren eta kirolen arteko loturari 
ere aipamena egiten zaiola, nolabait, atzetik datorren unitateari bidea emateko. 
 
 
53. Proiektua burutzen 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 38. eta 39. or. 

 
Proiektua burutzeko azken urratsak ematea besterik ez zaigu falta. Liburuan 

bertan adierazita dituzue. Ez ahaztu “Hemen edo han, Txanelan” albuma osatzeko 
proiektua gauzatzen duzuen bitartean, argazkiren bat ateratzea. Ondo pasa zuen 
proiektuarekin! 
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54. Sintesia 
Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 40. orrialdetik 44.era 

 
Sintesi-orrialdeen helburua, ikasitakoaren errepasoa egiteaz gainera, hainbat 

alderdi ebaluatzeko tresna bezala erabiltzeko aukera eskaintzea ere bada. Ikasleak 
sintesi-orri hauek bete aurretik, unitatean zehar ikusi eta ikasitakoaren errepasoa egitea 
aholkatzen dizuegu. 

 
Oharra: ikasleei ikasitako gaien artean bat aukeratzeko esaten diegunean, eman 
iezaiezue aukera gai bakarrari zein ikasitako guztiari buruz hitz egiteko. 
Bestetik, jarduera honek aukera ematen badigu ikaslea gaiaz zenbateraino jabetu 
den ikusteko ere, helburua ez da hori, ahozko adierazpenaren behaketa egitea 
baizik, ikasleek hizkuntza erabiltzeko duten erraztasunari, aberastasunari eta 
zuzentasunari behatzeko, hain zuzen ere. 
 

 
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 burutzerakoan) behatu beharko 
diezue, ez baitu zentzu handirik hainbat prozesu luze azken unean eta behaketa egiteko 
asmoz berriro ere errepikatzeak. Hizkuntza idatziaren hainbat atalekin (komikia ipuin 
bihurtu, komikiaren gidoia…) ere beste hainbeste egitea komeni da. 
 

Unitatea osorik bukatzean, interesgarria da talde handian elkarrizketa bultzatzea, 
unitatea, eurek burututako lana, gogoa, gozamena, proiektua eta abar era eraikitzaile 
batean balioesteko edota kritikatzeko. 
 
 
55. Hemen edo han, gure Txanelan! 

Lan egiteko era: Talde handian 
 

Talde handian, bildutako argazkiak antolatu eta haiei dagozkien azalpentxoak 
idatzi ondoren, gure albumeko bigarren atala osatuko dugu. Bukatzean, har ezazue 
denbora egindakoa lasai ikusteko eta hartaz gozatzeko. 
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Musikako lan-koadernoa 
 
2.1 PERKUSIOZKO MUSIKA-TRESNAK 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 2.1 fitxa/CDa, jarduerak 4, 7. pista 
 

Perkusio hitza latineko “percutere”-tik datorkigu. “Per” preposizioa (bidez, 
bitartez), alde batetik, eta “quatere” aditza (kolpatu, astindu), bestetik. 

 
Berez, perkusioa hotsak sortzeko modu bat da, igurtziz (guiroa) edo astinduz 

(marakak, kaskabelak). 
  
Historikoki, erritmoaren espresio bide bezala sortuak izan dira eta logikoa da, 

praktikan, musika-tresna afinatuak baino lehenagokoak izatea, azken horiek bitarte 
melodikoak (interbaloak) direla eta, kalkulu matematikoari lotuak dihardute eta, 
ondorioz, garapen kultural handiagoa eskatzen dute.  

 
Baina ezin sar ditzakegu familia horretan tonu ezberdinak sortzeko gaitasunik ez 

duten tresnak bakarrik, hau da, soinua ateratzeko erabiltzen direnak soilik. Hemen 
ditugu hain ezagunak diren xilofono, metalofono edo bibrafonoak. Musika-tresna 
horiek, tonalak izanik, perkusiozko musika-tresnen familiakoak dira. 

 
Fitxa honetan, zazpi musika-tresnaren izenak idatzi ditugu, bai eta bakoitzaren 

marrazkiak egin ere. CDa martxan jarri eta entzunaldiaren ordenaren arabera izenak 
eta irudiak ordenatu behar dira. 

 
Oharra: aukera izanez gero, egokia da tresna horiek guztiak zuzenean, 
benetakoak alegia, ikustea eta ukitzea. 

 
 
2.2 TXIRULA JOTZEN IKASTEN 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Talde txikian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 2.2 fitxa; CDa, jarduerak 4, 8. pista 
 
 “Dringilindron” 
 

Abesti hau lantzen hasi aurretik azterketatxo bat prestatu dugu. 
 “Punttua” zer zen ekarriko dugu gogora: musika-hizkuntzan erabiltzen den ikur 

bat da “PUNTTUA”, eta, izenak dioen bezala, punttutxo bat besterik ez da. Notaren 
eskuin aldean idazten da, eta nota horren balioa luzatu egin behar dela adierazten du. 
Baina luzetasun hori neurtu egiten da. Ez da nahi hainbat luzatzen. Hor dago gakoa. 
Punttuak, notaren balioaren erdia luzarazten du. 

Noten altuerari buruz dakiguna gogora dezakegu fitxa honen inguruan. Gogoratu 
soinuaren ezaugarrietako bat dela altuera. Gero, partiturari behatu eta galderen 
erantzunak idatzi behar ditugu. 

Azkenik, ohiko urratsei jarraituz, abestia interpretatu behar dugu. 
 
Oharra: nahiz eta aipamen berezirik ez dugun egin, perkusiozko musika-tresnak 
erabiliz, akonpainamendu sinpleak molda ditzakegu abestiei laguntzeko. 
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2.3 EGUNEROKO MUSIKA 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 2.3 fitxa/CDa, jarduerak 4, 9. pista 
 

Goizean jaikitzen garenetik gauean berriro oheratzen garen uneraino, musika eta 
hots ugari entzuten ditugu. Batzuk gustukoak ditugu, beste batzuk ez hainbeste. 

 
Bi zerrenda osatzen saiatuko gara. Alde batean, egunean zehar entzundako soinu 

desatseginak idatziko ditugu. (Iratzargailua, motorra, autobusa, garrasiak, etab.). 
 
Bestean, soinu atseginak. (Abesti bat, amaren ahotsa, txoriak, etab.). 
 
Musika ere edozein une eta tokitan aurki genezake: eskolan, kalean, telebistan, 

elizan, irratian… CDa martxan ipini aurretik, hausnarketa txiki bat egingo dugu, 
irudiei behatuz. Ondoren, alde bateko irudiak beste aldeko zeinekin elkartuko 
genituzkeen zalantza izpirik gelditu bada, CDko lau musika zatiak entzungo ditugu. 
 

Oharra: garrantzitsua iruditzen zaigu ikasle guztiei hitz egiteko aukera ematea. 
Zeinek dituen gustuko soinuak, zeinek ez eta zergatik. Batentzat atsegina den 
soinua bestearentzat desatsegina izan daiteke. Beraz, guztien iritzia errespetatu 
behar dugu. 

 
 

2.4 HUTSUNEAK  BETE 
Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 2.4 fitxa 
 

Fitxa honetan, hutsune asko utzi ditugu. Goiko marran, erritmograman, alegia, 
zelula erritmikoak eta notaren izenak idatzi ditugu. Horiek pentagraman kokatu beharko 
ditugu. Beste zenbaitetan, pentagraman agertzen diren notak goi aldera pasa beharko 
ditugu. 

 
Baina badira informazio gutxi eskaintzen duten beste konpas batzuk, bosgarrena, 

adibidez. Sol eta La bakarrik irakur daitezke. Horiek, jakina, bi beltz dira. 
Zazpigarrenean, aldiz, lau notaren izenak bakarrik ikus daitezke. Horiek, nola ez, 
kortxeak dira. 

 
Aztertu arretaz eta hutsuneak bete ditzatela ikasleek. 
 
Era honetako fitxen helburuak behaketa arretaz egitea eta musikaren idazkeran 

trebetasuna lortuz joatea dira. 
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2.5 TXIRULA JOTZEN IKASTEN 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Talde txikian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 2.5 fitxa/CDa, jarduerak 4, 10. pista 
 
 “Kanpaiak jaietan” 
 

Gabon giroko kanta ezaguna da oraingoan txirulaz jotzeko aukeratu duguna. Sol, 
La, Si, goiko Do eta goiko Re dira bertan agertzen zaizkigun notak. 

 
Ohiko prozedurari jarraituko diogu abestia lantzerakoan: 

 
- Erritmoa irakurri eta markatu. 
- Hitzak erritmikoki irakurri. 
- Solfeatu. 
- Abestu. 
- Txirula jo. 

 
Ez ahaztu garrantzitsua dela “entrenamendua” egitea.  
 
Gabonetan, txirula hartu eta etxea eta kaleak alaitzeko aukera aparta eskaintzen 

digun abestia ikasten saiatuko gara. 
 
 

2.6 HUTSUNEAK BETE 
Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 2.6 fitxa 
Oharra: jarduera honek ez du grabaziorik behar. 
 

Hutsuneak bete beharko dira fitxa honetan jarri dugun taulan. 
 

Lehenengo zutabean, notaren izena agertzen zaigu. Bigarrenean, haren kokapena 
pentagramaren barruan. Eta azkenik, hirugarrenean, aurreko nota hori txirulaz jo 
ahal izateko itxi behar diren zuloak adierazi beharko dira. Konturatuko zareten 
bezala, hutsuneak zutabe guztietan daude. Ongi behatu eta ekin lanari! 
 

Lana amaitzerakoan, hiru zutabeek osaturik egon beharko dute, batere 
hutsunerik gabe. 
 
 

2.7 TXIRULA JOTZEN IKASTEN 
Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Talde txikian 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 2.7 fitxa/CDa, jarduerak 4, 11. pista 

 
“Din-dan-don” 

 
Hona hemen beste Gabon kanta bat. Agian, mundu osoan, ezagunenetakoa 

izango da. 
 



 37 

Hau ere, Sol eta Re bitarteko, bost notaz osaturik daukagu. Arreta berezia ipini 
beharko da txirula hartzerakoan, nahiko bihurria eta korapilatsua baita. Batez ere, 
hirugarren, hamaikagarren eta hamabosgarren konpasak. Horiekin, aparteko lana 
egin beharko da. Adibidez, hirugarren eta laugarren konpasak behin eta berriro 
errepikatuko ditugu. Lehenik, denok batera; gero, taldeka; ondoren, bikoteka; eta 
azkenik, banaka. 

 
Ez ahaztu ohiko “entrenamendua” ere egitea. Oso lagungarria izango da txirula 

ondo jotzeko eta apurka-apurka abiada handiagoa hartzeko. 
 
 

2.8 LETRA ZOPA 
Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: Musikako lan-koadernoa, 2.8 fitxa 
 

Galderak irakurri, erantzunak idatzi eta erantzun horiek letra-zopan aurkitu 
beharko dira. 
 

Erantzun zuzenak hauek dira: 
 
1. Zuria 
2. Punttua 
3. Beltza 
4. Kortxeak 
5. Pentagrama 
6. Xilofonoa 
7. Si Re Sol La 
8. Do La Sol 

 
Era honetako jolasen helburua nolabaiteko ebaluaketa egitea da, eta ez jolas 
hutsa izatea. 
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LAN KOADERNOTIK APARTEKO ARIKETA 
TXALOKA DANTZAN  

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CDa, jarduerak 4, 12. pista 

  
 


