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… ekin ta ekin bilatzen ditu… 
jakintza eta argia. 

(Txanela - Material globalizatua, 
Lehen Hezkuntza - 5. maila) 
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TXANELA 5: BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOAREN 
 

“…EKIN TA EKIN BILATZEN DITU… JAKINTZA ETA 
ARGIA.” 

 
Unitatearen haria eta helburua: Unitate honetan, informazioa eta ezagutza 
gureganatzeko moduez hausnartzeaz gain, gure zentzumenen bidez atzematen ditugun 
hainbat fenomeno fisikoren inguruko azterketari sarrera emango diogu. Alderdi 
kontzeptualaren gainetik, unitate honetan esperimentazioak eta ikerketak toki 
garrantzitsua izan dezan lortzea da gure helburua. Bestalde, hizkuntzari dagokionean, 
ozeneko irakurketa egokia gauzatzeko hainbat baliabideri jarriko diogu arreta. 
 
Sekuentzia tematikoaren laburpena: Gogoan izan unitate honetan ingurumen 
fisikoari dagozkion gaiak, DBHn berriz ere landuko dituztela. Hainbat kontzeptu 
bestalde, ez dira errazak barneratzeko eta ondorioz, hurbilpen unitate moduan 
planteatzen dugu. Jakin-mina, talde-lana, ardura, esperimentazioa eta ikerketarako 
prestutasuna izango lirateke arlo honi dagokionez bideratu nahi ditugun jarrerak. 
 
JAKINTZAREN BIDEAK 
Ezagutza gureganatzeko bideak: esperimentazioa, informazio-bilketa, hipotesiak egin eta 
egiaztatzea… Ikerketarako baliabideak. 
Argia eta ikusmena 
Argia eta bizidunak 
Argi iturriak 
Argia eta gorputzek argiarekiko duten portaera. 
Itzala. 
Argiaren hedapena. 
Argiaren propietateak: islapena, errefrakzioa. 
Ikusmena : begia 
Ikusmenaren akatsak. 
Organoen transplanteak. 
Beroa eta ukimena 
Beroa eta bizidunak 
Bero iturriak 
Beroa eta gorputzek beroarekiko duten portaera. 
Beroaren hedapena (erradiazioa, kondukzioa eta konbekzioa) 
Bero eroaleak eta isolatzaileak. 
Larruazala eta ukimena. 
Soinua eta entzumena 
Soinua eta bizidunak. 
Soinu iturriak 
Soinuaren dorrera 
Soinuaren hedapena 
Soinuaren propietateak (islapena –oihartzuna- eta errefrakzioa) 
Zarata eta isiltasuna. 
 
Proiektua: Jendaurreko irakurketa saioa. 
Urte osoko proiektuak: Lehenengo gidan proposatzen genituen txokoekin jarraitu, 
edota egoki ikusiz gero, besteren bat martxan jar dezakezue. 
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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 
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. Azalari behatzea eta elkarrizketa 

Lan egiteko era: Binaka/Talde handian 
Materiala: Unitate didaktikoaren azala 
 

Ahalik eta xehetasun gehien bilatzeko eta hauek interpretatzen saiatzeko 
aginduarekin, tarte bat emango diegu ikasleei, binaka, azalari beha diezaioten. Gero, 
talde elkarrizketa martxan jarriko dugu, landuko dugun gairen inguruko ahalik eta 
aurreikuspen gehien lortzeko asmotan. Horiek guztiak orri batean bilduko ditugu eta 
unitatea landu ahala egiaztatzen joango gara. Ea zenbatean asmatzen dugun. 
Elkarrizketa bideratzeko, Tough-en hizkuntz funtzioetan oinarritu gaitezke, ikusi 5.1. 
unitateko 6. jarduera, elementuak izendatuz, euren artean erlazionatuz, esandakoa 
arrazoituz eta iragartzeari bidea emanez. 

 Hala ere, oraingoan, irakasleak oso galdera zehatzak egin beharrean, ikusi 
dutena, eta berau nola interpretatzen duten esanaraztea izango da kontua. 
 

- Zer adierazi nahi du izenburuak? 
- Zer adierazten du marrazkiak? Eta marrazkiaren xehetasun bakoitzak? Zer erlazio 
dute xehetasunek izenburuarekin eta beste xehetasunekin? 
- Zeri buruzkoa uste duzu izango dela unitate hau? Irudiari behatuz, zein alderdi 
uste duzue jorratuko duzuela? Justifikatu zuen erantzuna. 

 
 
2. Komikia eta aurre-ezagutzak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 4., 5. eta 6. or. 

 
Komikia irakurri aurretik izenburuari erreparatuko diogu: “Udaberri ero, gure 

koadrila bero!” 
- Zer adierazi nahi du? Zeri buruzkoa uste duzu izango dela komikia? 

Ikasleak komikia bakarka irakurri eta behatu ostean, elkarrizketa sortuko dugu 
(ikus Tough-en funtzioak 5.1. unitateko gidan) talde handian ondoren proposatzen 
dizkizuegun gaien inguruan hitz egiteko. 

- Zein da komikiko gaia? Nola laburtuko zenuke hitz gutxitan zer den komikian 
gertatu dena? 
- Komikiaren gaia izenburuarekin erlaziona ezazu. Ba al du zerikusirik? 

Erreparatu diezaiegun orain komikiko xehetasunei... 
 

- Zer adierazi nahi dute hitz hauek: Akabo eguzkia eta negutegi efektua. 
- Zer uste duzu gertatzen zaiola Manexi? Zerk adierazten du hori? Bihotzak, 
Aitorren hitzak eta Manexen aurpegiak. Aipa itzazu komiki guztian zehar Manexek 
duen jarrera Intzarekiko. Zuri ere gertatu al zaizu horrelakorik inoiz? Konpartitu 
nahi al dituzu zure esperientzia izenik esan gabe, zer sentitzen den horrelakoetan 
etab.? 
- Zertan dabil Aitor bere erlojuarekin? 
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- Non daude gure pertsonaiak? Zertan ari dira? Liburutegian ordu horretan nolako 
giroa dagoela esango zenuke? Beroa, errea… Gustura al daude? Zergatik ditu 
liburutegiko zoruak bi kolore ezberdin, zerk eragin du fenomeno hori? 
- Uxuek azterketa hitz aipatzean, zein azterketa mota dutela ulertu du Ibrahimek? 
Eta zein da duten azterketa mota hori? 
- Zertan dabil Manex bigarren binetan? Nola dakizu? Zerk adierazten du hori? 
- Manex eta Maddi telefonoz ari direnean, zein grabazio motaz ari dira? Zer gertatu 
zaio Maddiren magnetofoiari? Zertan ari da Maddi bihurkina (destorniladorea) 
eskuan duela? 
- Komikian beroa egiten duela adierazteko esamolde ezberdinak erabiltzen dira, 
zein dira horiek? Egun errea, egun sargoria… 
- Zein egun da komikikoa? Ba al dakizu maiatzaren lehen eguna zergatik izaten 
dugun jai? Langileen eguna. Zer aldarrikatzen da egun horretan manifestazio 
bidez? Zer deritzozu horri? Ezagutzen al duzu bosgarren binetako pertsonak duen 
bandera? Zer adierazten du? 
- Erreparatu iezaiozu lehenengo orrialdeko azken binetari. Zertan ari dira gure 
pertsonaiak? Nola uste duzu sentitzen direla? Zuk gozatuko al zenuke horrelako 
egoera batean? 
- Zer adierazi nahi dute esamolde hauek: Izerditan egon , gorri-gorri egon eta gori-
gori egon. Zein erlazio dute batak besteekin? Zertan ari da, gure pertsonaietako 
bakoitza komikiko bigarren orrialdeko lehenengo binetan? 
- Zer esan nahi du Euria dakar, esamoldeak? Nork dakar bada? Garai bateko 
esamoldea, jainkoak dakar. 
- Manex euri azpian, izerditan eta dantzan ari da. Zergatik ote? Zer deritzozu bere 
jarrerari? Zuk ere zorotzat hartzen al duzu? Zergatik? 
- Ibrahim eta Intza etxera doazenean besteei agur egiten dieten bineta horretan, 
errepara iezaiezu Manexi eta Intzari. Zure ustez, Intzak ba al daki Manexi zer 
gertatzen zaion? Zer uste duzu sentituko duela Intzak? 
- Zergatik dago Manex ondo ezik? Zer dira hotzikarak? Eta oilo ipurdia? Zer 
erlazio dute? Zergatik deitzen zaie bi fenomeno horiei horrela (oilo ipurdi eta 
hotzikarak? 
- Azken aurreko binetan zertan ari da Jon? Zertan Uxue? Zertan Maddi? Zer 
adierazi nahi du Maddiren globoko bonbillak? 
- Zer adierazi nahi du “ezina ekinez egina” esamoldeak? Zer gertatu zaio Maddiri 
hain pozik egoteko? Ezagutzen al duzue magnetofoitik ateratzen den abestia? 
Abestu dezagun. 
- Azken binetan...zergatik jartzen du Uxuek horrelako aurpegia? Zergatik bidaltzen 
du Manexek Aitor pikutara? Zer esan nahi edo iradoki nahi dio bada? 

 
Komikian hainbat esamolde agertzen dira, bil itzazue horiek denak erranak 

erran txokorako. Euren esanahia argitu ostean, ez galdu aukera, binaka nahiz talde 
txikian hauetako bat aukeratu eta esamolde hori erabili daitekeen egoera bat asmatu eta 
dramatizatzeari ekiteko. 

Talde handiko elkarrizketa bukatzean, tarte bat emango diegu ikasleei aurre-
ezagutzetan dituzten komikiei buruzko galderak irakurri, komikia behatuz hausnartu eta 
talde txikitan elkarrizketa sortzeko. Talde txikietako elkarrizketa bukatzean, talde 
bakoitzeko kide bat, bozeramalea, talde handiari hitz egindakoaren sintesia egiten 
saiatuko da, horretarako egokienak diren esaldien egiturak erabiliz (Ikus eta gogora 
ekarri 5.3. gidako zirriborroan 2. jardueran proposatutakoak),“gai honen inguruan gure 
taldeko guztiak bat gatoz…”. 



 8 

6. orrialdean abestiaren zatia dagoen globoari so egin. Zergatik esaten du hori 
poetak…? 

 
Unitate honi dagokion proiektua aurkeztu gabe badago ere, 6. orrialdean, 

jendaurreko irakurketa saioei buruz zer dakiten galdetzen zaiela aprobetxatuz, 
komikiaren irakurketa ozen bat egin dezakegu. Elkarrizketa hauek irakurtzerakoan 
baliabide prosodikoei arreta jartzeko eskatu. Euren moduan, lagun talde bateko kideak 
dira pertsonaiak. Irakur ditzatela elkarrizketak eurek lagun artean hitz egiten duten 
doinu eta bolumen bera erabiliaz. Bukatzean balora ezazue talde handian egindako lana. 
 
 
3. Proiektuaren aurkezpena 

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

 
Unitate honetan proposatutako proiektu nagusia, jendaurreko irakurketa-saioa 

antolatu eta burutzea da. Globoan jartzen duen bezala, deklamazioa landuko dugu, 
errezitazioa, ozenki eta era adierazkorrean irakurri ahal izateko. Prozesu honetan 
hainbat izango dira elkarlanean egin beharrekoa lanak, hala nola, entsegutan elkarri 
hobetu beharrekoak, ondo egindakoak eta zuzendu beharrekoak adieraztea. 
 
 
4. Deklamazio saria 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Irakurgaiak 5, 113. or. 

 
Girotze aldera, Irakurgaiak 5, 113. orrialdean, Abelino Barriola deklamazio 

sariari buruzko berria duzue. Bakarka irakurri ondoren, talde handian elkarrizketa sor 
ezazue eta agian, unitatean zehar garatutako proiektuaren azken emaitza grabatu eta 
lehiaketara aurkez dezakezue. 

Hezkuntza sailak urtero saritutako lanekin grabazio bat banatzen du ikastetxe 
guztietara. Grabazio hauek entzutea motibazio eta eredu ona izan daiteke gure 
ikasleentzat. 

www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/ orrialdean aurkituko duzue informazio 
gehiago. 
 
 
5. Ikasnorabidea 

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

 
Gaiaren sekuentzia tematikoa zein den jakiteko, ingurumen arloari dagokion 

lehenengo zutabea irakurtzeari ekingo diogu. Ondoren, eman iezaiezue ikasleei tarte 
bat, bakarka nahiz binaka, gainontzeko informazioari gainbegiratzeko. 

Gogora ezazue unitatean murgildu ahala, behin baino gehiagotan etorri beharko 
duzuela bertara, atal bakoitzean arlo ezberdinetan lantzen ari zareten edukiaz jabetzeko. 
Ez ahaztu komenigarria dela ikasnorabidea DIN A-3an koloretan fotokopiatzea, 
plastifikatzea eta begi bistan izatea. 
 
 



 9 

6. Txoko zuria 
Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 10. eta 11. or. 

Behin ikasnorabidea aztertuta, txoko zuria hornitzen has gaitezke. Hainbat 
informazio liburu ekar daitezke ikasnorabidean oinarrituta, baina, 10. eta 11. orrialdeak 
aztertzea komeni da, eta baita unitatean zehar proposatzen diren ikerketa eta 
esperientziak zeintzuk diren ikustea ere, hauek burutu ahal izateko materialak ere 
beharko baititugu. Beraz, oraingo honetan, txoko zuria eta 11. orrialdean aurkezten den 
“Ikerketa kutxa” unitatea garatzen goazen neurrian ere osa ditzakegu. 

Ikasle bakoitzak berak ekarritako materiala talde handiari aurkeztea 
komenigarria litzateke, gela guztiak txokoan dagoenaren berri izan dezan eta erabil 
dezan behar edo egoki den momentuan. 
 
 
7. Jakintzaren bideak 

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

10. orrialdeko irudia ondo behatu eta eskatu ikasleei zentzumenen bidez 
atzematen duten guztia adierazteko. Ondoren, talde txikitan elkarturik, arrazoituz eta 
adibideak jarriz hausnar dezatela ikasteko erabiltzen diren metodoei buruz. Talde 
txikietako bozeramaileek talde handiari adieraziko diote hitz egindakoa. Talde txikiko 
lana hasi aurretik, gogorarazi bozeramaileei, taldeko iritzi, argudio eta adibide guztiak 
edo gehienak plazaratu behar dituztela. 

Ikerketa kutxa orain erabat osatuko ez bada ere, aurkeztea komeni da, 
beharrezkoak diren materialak lortzen has daitezen. 
 
 
8. Irakurri aurretik 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 12. or./Irakurgaiak 5, 114. or. 

Jakin-minari eta adituen bisitari buruzko elkarrizketa burutu ostean, irakasleak 
Irakurgaietako Espaloi hotzean poema irakurriko dio taldeari ikasleak begiak itxita 
entzundakoa irudikatzen saiatuko direlarik. Entzun ondoren marrazki bat egiteko 
eskatuko diegu eta marraztutakoa adieraztea ere bai. Zer marraztu duzu zuk? Ondoren, 
poema interpretatzen saiatuko garela adierazi taldeari. Baina zer da interpretatzea? Hori 
ere argitu beharko dugu bada hasi aurretik eta liburuko galdetegia lagun lanean hasiko 
gara gero. Hona, interpretazioan sakontzeko hainbat ideia eta iradokizun: 

- Interpretatu: zerbaiti, bereziki oso argia ez den zerbaiti, esanahia egokitu, era 
jakin batean ulertu. Zuk zer interpretatu duzu? Zer esanahi eman diozu? Zer irudi 
imajinatu duzu? 
- Askotan esaten duena baino zerbait gehiago iradokitzen dute poema bateko hitzek. 
Hori da poesiaren alde ahaltsuenetako bat. Ea zer esaten duen Espaloi hotzean 
poemak eta zer iradokitzen digun, zer pentsarazten, sentiarazten, gogorarazten… 
digun. 
- “Itsumundu”, ez dator hiztegian, poetak asmatutako hitza izango da seguruenik 
ere. Itsu eta mundu hitzekin osatuta dago. Zer esanahi eman nahi ote dio poetak? 
Hiztegian itsumendi (B) eta itsumendu (Ipar.) agertzen dira itsumena edo itsutasuna 
esanahiarekin. Itsumundu ere itsutasun bezala interpreta genezake. Zer iruditzen 
zaizue? 
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- “Bi belarri zoli”. Zoli: fin, zorrotz, ahalmen edo bereizmen handikoak. Hori dio 
hiztegiak, eta horixe esanahi du testuinguru honetan. Ez dugu zertan esaten duena 
baino gehiago bilatu behar. 
- “Soinuaren fin-fin-fun-fiña”. Hitzen esanahiarekin jolas egiten du poemak. Hona 
hemen adibide bat. Hiztegian begiratuz gero, soinu: 1. Fenomenoa. 2. Sentsazioa. 3. 
Musika. 4. Eskusoinua. Testuinguru honetan izan daiteke musika “Hatz 
kiribilkarietatik jaio eta jaio soinuaren fin-fin-fun-fiña”, izan daiteke eskusoinua. 
- “Leize beltzaren argi-mina”. Leize beltza = itsumundu beltza = itsutasuna. 
Mina: maite den zerbaitek, hartatik urrun egotean, eragiten duen goibeltasunezko 
egoera. Nahi bizia. Argi-mina: itsu batek, argitik urrun egotean senti dezaken 
goibeltasuna, tristura. Poemaren tonuarekin bat dator interpretazio hori, baina 
baita beste hau ere: eskusoinua jotzen duten hatz kiribilkarietatik jaio eta jaio ari 
den musika, argia ikusteko nahi bizia izan daiteke. Interpretazio honek zentzu 
alaiago bat, itxaropentsuago bat, ematen dio poemari. 
- “Zergatik…?” Poetak galdera bat egiten du. Zer lortu nahi du? Benetako 
zergatiak jakin, bere desadostasuna azaldu...” 
- “Itsua eskean ‘mutxaz greizziaz’ esanez.” Nola irakurriko zenituzke zuk hitz 
horiek? Zein soinurekin, zein intonaziorekin? Zer adierazten du eskerrak emateko 
hitz horiek esateko moduak? Nongoa ote da itsua? Zein ote du bere ohiko 
hizkuntza?” 
- “Txin-txin hots”. Zeren hotsa da txin-txin hotsa? Eta dilin-dalan hotsa? Kanta: 
“Txin-txin… diruaren hotsa, harexek ematen dit, maitea, bihotzean poza.” 
- Zer sentsazio eragiten dizue poema honek? Tristezia ala poza? Argitasuna ala 
iluntasuna? Itxaropena ala etsipena? Gupida ala haserrea? Lasaitasuna ala 
egonezina? Ezer ere ez ala zerbait bai? Zer? 
- Aurreko zein sentimendu edo aldarterekin (egoerarekin) lotzen dituzue poemako 
hitzok: espaloi hotzean, kaxa hutsa, leize beltza, argi-mina, itsua eskean... ? 

 
 
9. Irakurri ondoren 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka/Talde handian/Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 13. or./Irakurgaiak 5, 114. orrialdetik 118.era 
 

Testu osoa bakarka eta isilean, nahiz ozenean eta taldekide guztien aurrean 
irakurri ondoren, hainbat une edo lan proposatzen dira: 
 
1. Sentimenduei buruzko talde elkarrizketa 

- Barruko egonezina hitzetatik abiatuta. 
- Kontzeptu hauen esanahia argitu: une hunkigarriak, itxaropena, esker ona… 
Ipuinean agertzen dira horiek guztiak. Baita hauek ere: ilusioa “Ilusio handia egin 
zion idazleari hura entzuteak”, entusiasmoa edo gogoberotasuna, sutsu aritzea 
“Asko gustatu zitzaigun poema, eta izugarrizko txalo zaparrada...”, “...inoiz baino 
sutsuago abestu genuen.”, ekimena “...hurrengo egunean gelan hartu genuen 
erabakia...”, irudimena “Aspaldian emankor zebilen gura irudimena...”, elkartasuna 
“denok ekarri genuen diru pixka bat soinujole itsuarentzat,”… 
- Talde dinamika zaindu: lehenengo, bakarka hausnartu, esan beharrekoak pentsatu. 
Ondoren, binaka sentimenduen adierazpena errazteko. Azkenik, talde handian, inor 
behartu gabe, nahi duenak bakarrik adieraziz bere sentimenduak eta hausnarketak. 
Azken une honetan, nork berea kontatu beharrean, bikotekidearenak azal daitezke. 
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2. Laburpena 
- Emandako esaldiak/hitzak erabiliz kontaketaren gertaera nagusiak laburbildu. 
- Koadernoa antolatzen lagundu: 

* Ipuinaren izenburua: BEGIAK BETE ARGI 
* Erreferentzia: Irakurgaiak liburua, 113-118 orrialdeak 

- Irakaslearen laguntzarekin, jadanik eman zaizkien hainbat esaldi hartu eta koadernoan 
kopiatu: 

* “Ipuineko ikasle taldeak idazle baten bisita jasoko du eta horrek poema bat 
irakurriko die.” Liburuko 114. orrialdean jartzen du hau. 
* “Soinujole itsu batek inspiratutako poema bat da.” Liburuko 114. orrialdeko 
galdetegitik ondoriozta daiteke hau. 
* “Soinujole itsua eskean ikusteak barruko egonezina sortzen zion idazleari.” 
Liburuko 115. orrialdean. Eta egonezin horri aurre egiteko idatzi zuen Espaloi 
hotzean poema, gehitu genezake guk. 
* Hemen idatzi ikasleek eurek osatuko duten laburpena. 
* Istorioaren amaieraren berri eman hitz gutxitan. Guztion artean erabaki dezakegu 
hori nola erredaktatu. 
* Amaitzeko, liburuko baieztapena “Mezu baikor eta positiboz betetako istorioa 
dugu Begiak bete argi.” eta horri buruzko iritzia eta justifikazioa, aurrez ahoz gelan 
landu dutena, idatzi. 
 

3. Irakurketa adierazkorra 
- Globoen bitartez horrelako zerbait adierazi nahi da: 

* Entzun duzu irakaslearen irakurraldia, deklamazioa, errezitaldia. Zuk nola 
irakurriko zenuke jendaurrean poema hori? Nolako ahotsa erabiliko zenuke? Zein 
erritmo? Geldiunerik egingo al zenuke? Non? Zein intonazio emango zenioke esaldi 
edo pasarte bakoitzari? Pentsa ezazu, prestatu irakurraldia eta irakurri poema 
taldekideen aurrean. 
* Aurrerago jendaurrean eta ozenki irakurtzerakoan kontuan izan beharrekoak 
ezagutuko ditugu, proiektua egoki burutzeko. Has gaitezke nola egiten dugun 
baloratzen. Irakurri ipuineko parte bat, ozenki, taldekideen aurrean. Taldekide batek 
irakurtzen duenean, entzun arretaz, gogoan hartu eta azaldu berari, zure ustez, zer 
egin duen egoki eta zertan hobetu behar duen. Ikaslearen liburuko 44-45. 
orrialdeetan dituzu, irakasle, jendaurreko ozeneko irakurketari dagokionean landuko 
diren eduki edo irizpideak. 
 

4. Horietaz gain 
- Esaera zahar gehiagoren interpretazioa landu. Zer esan nahi ote du? Zen egoeratan 
erabil ote daiteke? 
- “Begiak bete argi”, izenburuaren esanahia interpretatu. Testuak eskaintzen dituen 
hainbat aukera: 

* “Bi begiak bete argi eskatzen zituen soinujolearekin ahazten joan ginen.” 
* “Bi begietan argi pixka bat. Besterik ez dut eskatzen baina…” 
* “Urte bat baino gehiago zeraman Euskal Herrian argiaren zain, beste norbaiten ‘bi 
begien’ esperoan.” 

- Koadernoan lexiko landu: hitzen esanahia testuinguruaren arabera ondorioztatu (txalo 
zaparrada, itsu baten ilunpetik, ilunpetik jo behar izen dut soinua, ordukoxe, korneak 
transplantatu…); esanahia hitzaren osaketaren arabera ondorioztatu, hitz konposatuak 
aztertu (eltzeitsu, itsumutil, itsuaurreko, itsualdi…). 
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- Poemak direla eta: 
* Juan Kruz Igerabide, Hitz bi t’erdi: poesia eskolan, Begi-niniaren poemak, 
EREIN. “Ez pentsa haurrak kolpean ikasiko duenik poemak entzuten eta gozatzen; 
pittinka egiteko lana da hori, eta ahozkotasunaren kultura gehiago lantzea eskatzen 
du.” 
* Anjel Lertxundi, Behinola aldizkaria, 8. zk. “Poema bat hotsen ospakizuna da 
beti.” 
 
- Igerabide, Irusta, Txiliku, Etxebarria, Poesia lantzeko gida, Liburuen xarma 2, 
EIE. “Poesiak pertzepzioarekin zerikusi zuzena du, begiak eta belarriak zabaltzen 
laguntzen du. Poemak irakurtzeaz gain, egin daitezke entzute eta begiratze jardunak 
(basora joanik, edo gelatik bertatik, edo beste edonon; eguzkia irteten ikusi, hostoak 
erortzen, euriari begira egon, halaber haizeari; onomatopeiak egin, koloreak eta 
formak deskribatu, gelan txoko txiki bat eraiki, haurrek ekarritako gauzei begira 
egoteko, zer soinu egiten duten entzuteko).” (14. orrialdea). 
“Oso garrantzizkoa da ahozko jardunak ez ahaztea (Lehen Hezkuntzan); gugan beti 
gozagarri irauten dute txiki-txikitako esperientzia estetikoek, eta haiek berritzen dira 
ahozko jardunaren bidez; tradiziora jotzea beti da aberasgarri.” (25. orrialdea). 
“Poesia hizkuntzako klaseari soilik loturik egotea ez da komeni, beste arte-
ekintzekin ere agertu beharko luke, eta zenbat eta gai gehiagorekin agertu, hobe.” 
(25-26. orrialdeak). 
“Narratibaren osagaiak han-hemenka agertzen dira poeman, eta batzuetan poemaren 
erdigune bilakatu ere bai.” (49. orrialdea). 
“Esaten duena baino zerbait gehiago iradokitzea. Hori da poesiaren alde 
ahaltsuenetako bat.” (59. orrialdea). 

 
 
10. Sentimenduak dramatizatzen 

Lan egiteko era: Talde handian 
 

Irakurri ondorengo jardueran, sentimenduen elkarrizketa egin ostean, une ezin 
hobea dugu horiek bizitzen eta azaleratzen ikasteko, sentimenduak dramatizatzeari 
ekiteko. 

Beraz, talde handian eta enbarazuz aske dagoen gela edo toki jakin batean zehar, 
ikasleak mugitzen hasiko dira elkar ukitu gabe baina bai elkarri begietara begiratuaz. 
Irakasleak sentimendu jakin bat esaten duen bakoitzean, ikasleek euren keinuak eta 
adierazpena (gorputz nahiz aurpegikoak) sentimendu horri egokitu beharko dizkiote, 
alegia, sentimendu hori barneratzen saiatu behar dira eta jarraian azaleratzen, gelatik 
zehar mugitzen diren bitartean (erritmoa ere, sentimenduari egokituz, hau da, bizkortuz, 
motelduz…). Hauek dira, besteak beste, landu ditzakezuen sentimenduak: maitemina, 
maitasuna, urduritasuna, egonezina, poza, haserrea, nekea, pentsakortasuna, tristura, 
arintasuna, kezka… 

Sentimendu bakoitza adierazteko denbora, gutxi gora behera, minutu erdikoa 
izan daiteke. Sentimendu bakoitzaren denbora bukatzean, irakasleak, “argazkia” hitza 
esango du, eta ikasleak momentu horretan izoztuta dagoen estatua bezala geratuko dira. 

Une polita litzateke hau, argazki kamera digital batekin argazkiak ateratzeko eta 
gero taldean, argazkiak ordenagailu bidez ausaz ikusiz, argazki bakoitzak adierazten 
duen sentimendua zein den asmatzen jolastea, gorputz eta keinu bakoitza aztertu eta 
horien gainean hitz egiten dugun bitartean. Argazki hauek, “Hemen edo han, gure 
Txanelan!” bildumarako baliagarriak dira. 
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Jolas honen ostean, elkarrizketa sortuko dugu, esperientziari buruz hitz egiteko: 
- Nola sentitu zara sentimendu bakoitza adieraztean? 
- Zein sentimendu izan dituzu errazenak adierazten? Zein kostatu zaizu gehien? 
Zergatik uste duzu gertatu zaizula hori? 
- Normalean horrelako zailtasunak izaten al dituzu hori adierazi behar duzun 
bakoitzean? Zer uste duzu egon daitekeela horren atzean (beldurren bat?)? 

Jolas hau behin baino gehiagotan egitea komeni da, sentimenduak bizitzen eta 
adierazten ikasteko ere entrenamendua behar baita, gero, pixkanaka geure 
egunerokotasunean, bakoitza azaleratu behar denean egoki egiten jakiteko. 
 
 
11. Hitz elkartuak 

Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: 10. lan-koadernoa, 32. eta 33. or. 

 
Begiak bete argi ipuinetik abiatuz, hitz elkartuen lanketa sekuentzia duzue lan-

koadernoan. Hitz elkarketaren inguruan, sinonimia eta definizioak ere landuko dituzte. 
 
 
12. Ingelesa: The blind man 

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

 
 
13. Liburu artean 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 15. or/Irakurgaiak 5, 119. orrialdetik 123.era 

 
1. Poema-liburuen bilketa eta elkarrizketa. 

- 16.1 ebaluazio irizpidea: Literatur gaiei buruzko elkarrizketetan aktiboki parte 
hartzen du, bizipenak eta ikuspuntuak azalduz (egindako irakurketak, irakur-
gustuak, erlazionatutako beste kultur adierazpenak…). 
- Elkarrizketarako gidoia, papertxo baten fotokopiaturik eman ikasleei. Banaka 
aztertu eta eman beharreko erantzunak pentsatu ondoren, elkarrizketari ekin talde 
txikitan. Taldekide batek har dezake solasaldiaren gidaritza, gidoiko galderak 
formulatuz, eta galdera baten inguruko erantzunak eta komentarioak bukatzen 
direnean, hurrengo galdera proposatuz. Talde txikitako elkarrizketa amaitzean, talde 
handian azaldu komentariorik aipagarrienak. 
 
POEMA LIBURUEI BURUZKO SOLASALDIA 
Elkarrizketarako gidoia 
- Hasteko eta behin, erraza egin al zaizu poema libururen bat aurkitzea? Zergatik? 
- Irakurri al duzu noizbait horietako liburu bat? 
- Beste non aurkitu daitezke poemak? 
- Modu berean irakurtzen al dira ipuin liburu bat eta poema liburu bat? Ba al dago 

ezberdintasunak? Zein? 
- Zer duzu gustukoago, poemak irakurtzea ala entzutea? 
- Gogoratzen al duzu noizbait buruz ikasitako poemaren bat? 
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- Antologiak 
*Txori kantariak, poeta hegalariak liburua aurkeztu. Antologia bat da. Antologiez 

hitz egin daiteke. 
 Antologia: literatur lan batzuk hautatu eta multzoan argitaratzen 

direnean./Literatur lan eta, oro har, artelan hautatuen bilduma. 
* Liburutegian begiratu bestelako antologiarik dagoen. 

 
2. Idazleak eta euren lanak 
- Txori kantariak, poeta hegalariak liburuko azalean agertzen den idazle zerrendatik 
abiatuta, idazleez hitz egin. 

* Idazleen zerrendak osatu 
* Euren liburuak komentatu 
* Gustukoenak izendatu, hautatu... 
* … 

- Idazleen albuma. Luzerako proiektu moduan, album bat prestatu. Idazle bakoitzak bere 
orrialdea izango du: idazlearen datuak, argazkia… Orrialde horretan koadro hutsak utzi, 
idazlearen liburuen izenburuekin. Aparte, idazle horren liburuen azalak tamaina txikian 
,albumeko koadroetan sartzeko moduan, fotokopiatu. Ikasle bakoitzak, liburu bat 
irakurtzen duenean, “kromo” bat (liburuaren azalaren fotokopia) eskuratzen du eta bere 
albumean ezartzen du. Aldiro idazle berrien orriak erantsi diezazkiokegu albumari. 
Albuma era kolektiboan ere osa genezake. 
 
 
14. Poemak interpretatzen eta idazten 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka 
Materiala: Irakurgaiak 5, 119. orrialdetik 123.era/10. lan-koadernoa, 34. 
orrialdetik 39.era 

 
Lan-koadernoan, Irakurgaiak liburuko poemen interpretaziorako eta imitazio 

bidezko sorkuntza lantzeko hainbat ariketa dituzue. 
 
 
15. Argia eta ikusmena 

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

 
Sekuentzia tematikoaren atal berria hastear gauden honetan, parada egokia dugu 

aurreko atalean landutakoa ikasnorabidean berrikusiaz laburbiltzeko eta atzetik 
datorkigun atalari so egiteko. 

Orrialde honetan, argiari buruzko hainbat aurre-ezagutza martxan jarriko ditugu 
eta ondoren ikasle bakoitzak bere koadernoan ikasi ahal izateko horrako informazioa 
bilduko du: 

- Argia eta bizidunen inguruan adierazitakoaren ideia nagusiak, batez ere puntu 
hauen erantzunak: 

* Argia zergatik da hain garrantzitsua bizidunentzat? 
* Aurreko galderaren erantzunaren osagarri edo adibide moduan, 
gizakiok, landareek eta animaliek argia zertarako behar dugun. 

- Argi iturriak: naturalak eta artifizialak, bakoitzeko adibideekin eskema moduan. 
Bukaeran, gogorarazi ikasleei binaka jarrita eta paperak txandatuz, koadernoan 

bildutakoa lagunari erakutsi eta adierazi behar diotela ahoz. Bigarren lagunak, ondo 
egindakoak eta zuzendu beharrekoak adieraziko dizkio. 
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16. Argia eta gorputzek argiarekiko duten portaera 

Lan egiteko era: Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 17. or. 

 
Ohar garrantzitsua: maketa arazo bat tarteko, testua desplazatu egin da eta Gaia eta 
Aztergaia aipatzen dituen txartelean unitatearen azken aldean dagoen jarduera bati 
dagokion testua azaltzen da. Berez, honokoa jarri beharko luke: 
 
Gaia: Argia eta gorputzek argiarekiko duten portaera. 
Aztergaia: Gorputz guztiek ez dute portaera bera izaten argiak argiztatzen dituenean. 
Portaera horren arabera, hiru motatako gorputzak bereizten dira: opakoak, gardenak eta 
zeharrargitsuak. 
 

Gure ikasleek hainbat informazio iturri erabiltzen ikasi dute eta hainbat 
esperimentu egindakoak ere badira, beti ere irakasleak gidatu eta lagunduta. Jarduera 
honetan ere informazioa bilatu, kontrastatu, esperimentazio bidez egiaztatu, 
informazioarekin eskema osatu eta azken urratsean, ikasitakoa adierazi egin beharko 
dute. Kontua da, oraingoan liburuan aurkeztu zaienarekin konpondu beharko dutela. 
Hau da, esperientziak burutzeko zer material erabili behar duten eta zer prozedura 
jarraitu behar duten, aurretik jaso duten informazioan oinarrituta eurek erabaki beharko 
dutela. Irakaslea oso adi egongo da, hausnarketa eta arrazoiketa bultzatuz ekintzara pasa 
aurretik. Eurek bakarrik, taldetxotan (bi edo hiru lagun nahikoa lirateke), lan hori nola 
burutu adostu, planifikatu, materialak bildu, esperientzia gauzatu eta ondorioak atera 
beharko dituzte. Eta alderdi hori ere, prozesua alegia, irakasleak behatu eta baloratu 
beharko du, ahaztu gabe, prozedura zehaztu gabe lana egiten ez daudela ohituta eta 
irakasleari dagokiola galderen bidez eta, hausnarketa eta arrazoiketa talde txiki 
bakoitzean nola doan begiztatzea eta aurrera egiteko probokatzea. 

Bestalde, gerta daiteke era guztietako materialak ez edukitzea gelan. Gutxienez 
argi foku bat –eguzkia, linterna, kandela- eta hiru gorputz (gardena, opakoa eta 
zeharrargitsua) beharko dituzte esperientziak egiteko. Hausnartu eta hiztegian begiratu, 
definizioak ulertu, hauen inguruan hausnartu eta arrazoitu ondoren, koadernoan 
informazioaren bilketa eta honen adierazpena osatu. 
 

Hiztegi entziklopedikoa jotzen baduzue, horrakoa aurkituko duzue: 
garden 1. izond. Gorputz batez mintzatuz, argia pasatzen uzten duena, bere barruan edo 

bestaldean dauden objektuak ikustea ahalbidetzen duena. Ur, erreka gardena. 2. 
izond. (hed.) Argia, ulerterraza. 3. iz. Kupritsa. 4. iz. MIKOL. Gardinga. 
 

opako izond. 1. Gorputz batez mintzatuz, argia pasatzen uzten ez duena, bere barruan 
edo bestaldean dauden objektuak ikustea galarazten duena, gardena ez dena. 2. FIS. 
Uhin-luzera jakin bat oso-osorik xurgatzen duena. 
 
transluzido Ik. zeharrargitsu. 
Hitz egin ikasleekin egoera honetaz. Ik. (ikusi) jartzen duenean, bigarren bilaketa egin 
behar dela adierazi ikasleei. Adierazi baita ere, Ik. laburduraren atzetik aurkezten zaigun 
hitza guk bilatutakoaren sinonimoa dela eta koadernoan definizioa idazterakoan, 
sinonimoak diren bi hitzak jartzeko beren hiztegia aberasteko. 
 
Transluzido, zeharrargitsu izond. Argiari bere baitatik iragaten uzten dion baina beste 
aldeko irudiak lausoturik agertarazten dituen gorputza. 
 

Lana bukatu ondoren baloratu prozedura, taldeko elkarlana… 
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17. Itzala 

Lan egiteko era: Binaka/Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 18. or. 

 
Aurreko orrialdeko jarduera txukun samar atera bada, ez dugu zailtasunik izango 

itzalaren inguruan egiten dugun galdera erantzuteko. Nola nahi ere koadernoan bildu 
aurretik hiztegian konprobatzea garrantzizkoa izango da. Hiztegia eskura dugula, 
itzalarekin zerikusia duten hainbat hitzen esanahia argituko dugu. 

Orain arte egindako jarduera hauen guztien bidez, ikasleak, argia eta itzalen 
arteko erlazioaz jabetzea nahi dugu. 

Gorputz opakoak argiarekiko duten portaeraren ondorioz, gorputz horien 
proiekzio gisa, itzalak edo gerizak sortzen dira. Eguzkiak gorputz bati zuzenean jotzean 
haren geriza edo itzalak sortzen duen tokiari, toki ilunago eta tenperatura aldetik eguzki 
argitan baino freskoagoa dena, gerizpe edo itzalpe deitzen zaio. Hitz hauen esanahia 
argitu ostean, ikasleek jolasetan terminologia egokia erabiltzera bultzatuko ditugu. 
 
- Elkartasun jolasak: itzalekin jolasten 

Hauei dagokionez, jarduerak binaka eta hirunaka egitea proposatzen bada ere, 
eredu gisa froga bat talde handian egin ezazue. Aipa ezazue elementu bat: katilua. Ea, 
saia gaitezen gure gorputzarekin katilu bat egiten. Adibidez, beso bat biribildu eta beso 
horretako eskua gerri aldera eramanaz lor dezakegu. Froga ezazue orain zailagoa izan 
daitekeen elementu batekin, adibidez, bizikleta bat. Bi edo hiru lagunen gorputzak 
erabiliz froga dezatela. 

Jolasa alderantziz ere egitera bultzatuko ditugu, alegia, binaka, lagun batek 
postura bat egiten du gerizari erreparatu gabe. Beste lagun bat, azpitik pasatu edota bere 
gorputza lagunarenarekin endredatuko du eta lurrean sortu duen itzalak zeren antza 
duen beste bik asmatzera ekin diezaiokete, “begira, txoria dirudi, hemen hegoa...” 
“Nire ustez loreontzi baten antza du. Hemengo hau litzateke eta hauek loreak direla 
dirudi” 
 
18. Txinatar itzalak 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka/Talde txikian 
Materiala: Irakurgaiak 5, 124. eta 125. or. 

Irakurgaiak liburuko orrialde hauetan Txinatar itzalen berri emateaz gain, era 
erraz batean hauek nola gauzatu adierazten zaigu. Ozeneko irakurketa gauzatzeko 
aukeratzen ditugun testuen arabera, irudiak eraiki ditzakegu, eta une batean edo bestean 
irakurketaren osagarri moduan erabili. 

Irakurketa ozena alde batera utzita, talde txikitan gidoi txiki bat aukeratu eta 
irudiak eraiki ondoren, emanalditxo bat ere egin dezakezue. 

Itzal txinatarrak egitea erabakiz gero, beharko dituzuen materialak: argia 
igortzen duen gorputza, oihal zuri handi bat, kartoi mehe beltza, makila fin batzuk edo 8 
edo 9 zenbakizko alanbreak eta esparatrapua edota zinta eranskorra. 
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19. Argiaren hedapena: ikerketa 
Lan egiteko era: Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 19. or. 

Jarduera honetan oldarkortasunari aurre egiten saiatzeko eskatuko diegu ikasleei. 
Ezer erantzun aurretik, ondo-ondo pentsatzeko esan eta gainera “zuzenean” hitzaren 
esanahia ondo argituta izan behar dute. 

Argia espazioan zuzenean eta norabide guztietara hedatzen dela demostratzeko 
hainbat modu egon daitezke eta gure ikasleak horretan saiatzea, hau da, nola demostratu 
daitekeen pentsa dezatela, nahi genuke. 

Alternatiba erraz moduan, irakasleak aurretik prest eduki nahiko balu, bukaeran 
proposamena egiteko, ohiko Lehen Hezkuntzako liburuetan azaltzen den esperientzia 
txertatu dugu hemen. 

Materiala: 
- Kartoi mehe beltza 
- Guraizeak 
- Zeloa 
- Linterna 

Nola egin: 
1.-Hartu kartoi mehe beltza eta eredua jarraituz ebakidurak egin itzazu. 
2.-Bi muturrak zeloz erantsi ondoren, oinarri beltz baten gainean koka ezazu. 
3.-Linterna piztu eta zirkuluaren erdian ipini ezazu. 
4.-Gelako argia itzali eta gertatzen dena ondo behatu. 

 
 
20. Argiaren propietateak: islapena 

Lan egiteko era: Talde handian/Binaka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 20. or. 

 
Orrialdearen beheko hiru laurdenak folio batez edo beste liburu batez estali eta 

beharazi ikasleei orrialdearen goiko zatian dagoen argazkia lehenik, abestiaren zatia 
ondoren, eta eskematxoa azkenik. Galdetu ea ba ote dakiten zer den islapena. Ziurrenik 
esanahia badakite ere, adierazten erraza ez den kontzeptu baten aurrean gaudela 
ikusteko parada izango dugu. Hori dela eta, binaka, patxada handiz, islapenari buruzko 
informazioa ematen digun azalpena atalez atal irakurtzeko eskatuko diegu. Irakasleok 
zuen azalpenez ideia indartu eta adibideak jar itzazue. 

Ikasle hauek DBHn berriz izango dute propietate honi aurre egiteko aukera, 
beraz ideia txiki bat jasotzearekin nahikoa genuke 5. mailan. Ispiluak erabili, hauekin 
jolastu eta ikerketa txikiak egitea nahikoa dugu. Nola nahi ere, islapena zer den, 
bakoitzak bere hitzekin bada ere, nola edo hala adierazten saia daitezela. 
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Lor itzazue mota ezberdinetako ispiluak, ganbilak eta haurrak (koilara bat ere 

baliagarria da) irudia nola islatzen duten ikusteko. Hitz egin ezazue taldean baita 
ispiluek gure egunerokotasunean betetzen duten funtzioaz. 
 
 
21. Ispiluei buruzko testuak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Talde handian/Bakarka 
Materiala: Irakurgaiak 5, 38. orrialdetik 41.era 

 
Sirakusako setioan Arkimedesek ispiluak erabiliaz erre omen zituen arerioen 

ontzien belak. Baina, horretaz gain, bere ikasteko eta esperimentatzeko jarrera dela 
tarteko ekarri dugu gizon jakintsu hura gure artera. Testua bakarka irakurri ondoren, 
talde handian bila ezazue Arkimedesen ikasketa eta asmakizunekin zerikusi duen 
informazioa, aipatu gaztea zenetik egin, asmatu eta ikasitakoak eta baloratu. 

“Emadazue euste-puntu bat eta mundua mugituko dut” esaldia ere oso famatua 
da. Iker ezazue zer zela eta esan zuen eta zer printzipio fisikori buruz ari zen. Ondoren 
egiazta ezazue praktikan, adibidez, parke bateko zabua eta bi aulki duen balantza 
modukoa behatuz, ate bat irekitzen eta ixten ardatzetik saiatuz lehenik, eskulekutik 
ondoren, ea noiz egin behar dugun indar gutxiago lan bera egiteko. Formula hau 
litzateke: 

Lana = indarra x desplazamendua 
 

Bigaren testuan ispiluekin egiteko hainbat jolas ditugu. Animo eta ekin. 
 

Azkenik, kaleidoskopioa eraikitzea proposatzen zaigu, islapen-propietatea 
tarteko, era erraz batean irudi politak sortuko dizkigun tresnatxoa. Eska iezaiezue 
ikasleei hiru ispilu errektangeluar berdin ekartzeko (neurri egoki bat 5 cm-ko zabalera 
eta 16 edo 18 cm-ko luzera izan daiteke) eta irakurgaietako azalpenak jarraituz eraiki 
dezatela euren kaleidoskopioa, merezi du eta. 

Ispiluen ordez, emaitza hain ikusgarria ez bada ere eta mozteko eta lixatzeko 
lanak ematen baditu ere, erabilitako CDen alde distiratsua ere baliagarria izan daiteke. 
Saiatu ahalik eta errektangelu handienak (handiena ere txikia izango da aurreko 
neurriekin alderatuta) marrazten CDan eta moztu (gogorra da moztea) ondoren, ertzak 
lixatu. hiru CDrekin sei laukizuzen, hau da bi lagunentzat materiala, lor daitezke. 
 
 
22. Islapena: izpi erasotzailea, izpi islatua 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 21. or. 

 
Islapenarekin jarraituz, argi izpiak ispilua jotzen duenean duen portaerari 

behatuko diogu. Gogoratu eduki hauek DBHn berriz ere eta sakonki landuko dituztela, 
beraz behaketa hutsarekin eta izpiak behar bezala izendatzearekin nahikoa dugula. 
Esperientzia eginez gero, eraso-angelua eta islapen-angelua neurri berekoak direla ikusi 
ahal izango dugu. Honek ondorio praktiko batzuk badakartza ere, ez dugu horretan 
sakonduko. 

Azken hiru jardueretan islapenaren inguruan ikusi eta ikasitakoa laburbilduko 
dugu talde handian eta ondoren, ideiak arbelean antolatu eta ikasle bakoitzak bere 
koadernoan jasoko ditu. 
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23. Periskopioa 

Lan egiteko era: Talde txikian/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 21. or. 

 
Argiaren islapenaren ondoriozko aplikazio bat dugu periskopioa. Elkarrekiko 

paraleloan baina 45º-ko inklinazioan, distantzia batera kokatutako bi ispiluz (neurri 
berekoak badira errazago muntatuko ditugu) eta hauek eusteko hodiaz osaturiko tresna 
da. 

Jarduera honetan ere ez diegu prozedura adieraziko ikasleei. Ekin baino 
lehenago ideiak argitu beharko dituztela adieraziko diegu. Lehenik eta behin, periskopio 
bat zer den argitu beharko dute binaka edo talde txikian. Ondoren, periskopioak bere 
funtzioa beteko badu nola eraiki beharko dugun hausnartu beharko dute eta materialak 
bildu. Prozesu honi emango diogu garrantzia, informatu, ideiak elkar trukatu, hausnartu, 
arrazoitu… Irakaslea xaxatuz, galderak eginez, arrazoiketa oldarkortasunaren aurretik 
jartzen dela zainduz, bideratuz, lagunduz… bikoteen edo hirukoteen inguruan ibiliko da. 

Hainbat modu daude periskopio bat osatzeko eta interneten nahiz liburuetan 
ereduak aurki ditzakegu. Hodia ere, zilindroa (ispilu borobilak behar dira kasu honetan) 
edota prisma errektangeluarra izan daiteke. Irakaslearen lana errazteko asmoz, Kux-Kux 
6 liburuan bere garaian jarri genuen proposamena erantsi dugu gida honetan. 
 
Materiala: 

- Kartoi edo kartoi mehe handi bat (zabalera 42 cm, luzera periskopioari eman nahi 
diozun luzeraren arabera) 
- 2 kartoi tira edo kartoi mehe (zabalera 8 cm, luzera 30 cm) 
- 2 ispilu (luzera 8-10 cm, zabalera 6-8 cm) 
- Arkatza 
- Erregela 
- Zinta eranskorra 
- Guraizeak 

Nola egin: 
1.-Kartoi mehean 10 cm-ko lau zutabe eta 2 cm-ko zerrenda marraztu. 
2.-Marraztutako marretatik kartoi mehea tolestu eta moztu 6x6 cm-ko bi leiho, 
marrazkian bezala. 
3.-Kartoi mehezko bi tirak irudian adierazten den eran banatu. Erantsi bi ispiluak bi 
zati luzeenetan. 
4.-Tolestu bi tirak marrazkian agertzen den bezala eta 2,5 cm-tako zerrenda ondo 
erantsi zinta erabiliz. 
5.-Osatu dituzun hiruki ispiludun horietako bat kartoi mehezko kaxa barruan sartu 
eta zinta eranskorrez tinko lotu. 
6.-Kartoi mehezko kaxa ahozpez jarri eta bigarren hiruki ispiluduna jarri beste 
aldean eta ondo erantsi. 
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24. Ispiluak eta literatura 
Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 22. or./Irakurgaiak 5, 130. orrialdetik 132.era 

 
Goiko olerkiak irakurri eta talde elkarrizketa burutu ostean, Irakurgaietako 

pasarteak irakurriko dituzte banaka. Bukatzeko, talde elkarrizketan ispiluaren 
berezitasunaren inguruan hitz egingo dugu. 
 
 
25. Liburu artean 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 22. or./Irakurgaiak 5, 133. orrialdetik 135.era 

 
Jendaurreko irakurraldirako testuak hautatzen hasteko garaia izan daiteke. 

Horretarako hartzaileak edo entzuleak nor izan ote daitezkeen zehaztea garrantzizkoa 
dugu testua euren interesetara egokituta aukeratzeko. Horrekin batera, taldeak ere 
antolatu beharko dituzte (prozedura talde handian erabaki) eta liburuak eta liburutegia 
lagun, testuak miatzen hasi. 

Hartzaileen ezaugarriak erabaki ondoren, ipuina bilatzea eta aukeratzea dator. 
Horretarako, iturri gisa, ipuin edo kontakizun laburrez osatutako liburuetara jotzea 
proposatzen dizuegu. Aukera ona duzue hau gelako nahiz ikastetxeko liburutegiari 
errepasotxo bat emateko. 
 

Proposatzen dugun Metro bateko letrak liburuaren aurkezpen-testua, liburuan 
dagoena, eta liburuaren haserako atala edo sarrera irakurri ondoren, irakurgaietan 
dagoena, bere edukiari edo antolaketari buruzko hipotesiak egin ditzakegu. Alfabetoko 
letra bakoitzeko ipuin bat aurkituko dugula ondoriozta daiteke, ipuinak nola ordenaturik 
agertuko diren ere aurreikusten saia gintezke (“Z letra bada lehendabizi aukeratutakoa, 
orduan…”) Ikaslearen liburuaren aurkibidera ere jo genezake beste hainbat hipotesi 
egiteko: 

-Z, zinema; H, hodeia; I, ipurtargia... Zein hitz ote dagokio K letrari? Eta i 
grekoari?… 
- Zer gertatzen ote da ipuin horietako bakoitzean? 

 
 
26. Argiaren propietateak: errefrakzioa 

Lan egiteko era: Binaka/Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: ikaslearen liburua, 23. or. 

 
Ikasleak, binaka jarrita, errefrakzioari buruzko azalpena poliki-poliki irakurri 

ondoren, esperimentu erraz hauek egingo dituzte. Ondoren, talde handian elkar jartzea 
egingo dugu irakaslearen laguntzaz ideiak argitzeko. Gero, ikasle bakoitzak bere 
koadernoan jarritakoa aztertu eta eskematxo batean bilduko du argiaren propietateei 
dagokiona. Bikote kideari erakutsiko diote koadernoan egindakoa eta elkarri zuzenketak 
egingo dizkiote. Azkenik irakasleak koadernoak jaso eta lana nola burutu duten ikusi eta 
dagozkion zuzenketak proposatuko ditu. 
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27. Errefrakzioa: Ostadarra 
Lan egiteko era: Binaka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 24. or. 

 
Argiaren errefrakzioaren ondorio den ostadarrari buruzko azalpen testua binaka 

irakurri aurretik (orrialdea bistan ez dutela ahal dela) binaka jartzeko eskatu eta 
papertxo batean, bi galdera hauen erantzunak idazteko esango diegu, idatzitakoa talde 
handian irakurri behar dutela argituz. Adi, toki bakoitzean erabiltzen den izenarekin, 
Erromako zubia, auriadar, ostarrika… 

 
- Zer da ostadarra? 
- Nola sortzen da ostadarra? 
Ondoren, idatzitakoa irakurri egingo dute eta berriz ere binaka, orrialdeko 

azalpena irakurri eta esperimentua egiteari ekingo diote. Baita Newton-en gurpilari 
buruzko hipotesiak botatzeari ere. Talde handian guztia birpasatu eta argituko dugu eta, 
bakarka, Newton-en gurpil bat egingo dute. 

Bukatzeko, beren koadernoan ostadarraren marrazkia egin eta honi buruz ikasi 
dutena idazteko eskatuko diegu. 

 
 

28. Ostadarra hiztegian 
Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 25. or. 
 

Jarduera hau bakarka irakurri eta pentsatu ondoren, talde elkarrizketa burutuko 
dugu. Bukaeran ea euren moduan galdera hau erantzuteko gai diren: 
 

- Ikusitakoa ikusita, hiztegi arruntak eta hiztegi etnografikoak zer berdintasun eta 
zer desberdintasun dituztela esango zenukete? 

 
Etnografia hitzaren etimologiaz ere jardun zaitezkete. Hiztegi etnografikoa 

eskura baduzue bi hiztegia alderatzeko beste sarrera hitz batzuk ere bila ditzakezue, era 
horretan antzekotasunez eta desberdintasunez gehiago jabetuko dira. 
 
 
29. Ostadarra eta maitemina 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 25. or./Irakurgaiak 5, 136. or. 
 

Testua bakarka irakurri ondoren, taldeko elkarrizketa burutuko dugu. 
 
 
30. Koloreak: ikur, esanahi eta esamoldeak 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 25. or./10. lan-koadernoa, 40. orrialdetik 44.era 
 

Informazio bilketa egiteko egun pare bateko tartea utziko diegu ikasleei. 
Informazioa konpartitu eta lan-koadernoko jarduerak burutuko ditugu. Jarduera dezente 
direnez eta hiztegia kontsultatu beharko dutenez, lana pare bat saiotan banatzeak dirudi 
egokiena. 
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31. Zergatik ikusten ditugu koloreak? 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 26. or. 

 
Normalean koloreak pigmentuekin erlazionatzen ditugu eta orain aurkezten 

zaien kontzeptua nahikoa abstraktua den arren, hurbilketa txiki bat egingo dugu. Testua 
irakurri ondoren, ikasle bakoitzak/bikoteak, bere koadernoan testuak zer galderari 
erantzuten dion idatziko du. Ondoren talde handian elkar jarriko ditugu galderak eta 
erantzunen ulermena kontrastatuko dugu. 
 
 
32. Pigmentuak: zirkulu kromatikoa 

Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 27. or. 

 
Ikasleek oinarrizko koloreen arteko nahasketak eginez zirkulu kromatiko bana 

margotuko dute. 5. mailarako, liburuan agertzen den eskuineko eredua lantzea 
proposatzen dizuegu. Lehenik eta behin figura eraiki egin beharko dute: 
 
1.- Lehen pausua, bi zirkunferentzia zentrokide marraztu behar dituzte konpasarekin 
(bien arteko espazioa ez da oso handia izan behar). 
2.- Ondoren barruko zirkunferentzian bi diametro marraztu: diametro bertikala (AB) eta 
diametro horizontala (CD). 
 3.- Erradioaren neurriarekin eta konpasa A puntuan ipiniz, arku bat eraiki eta B 
puntutik gauza bera egin. Orain bi arku eta diametro bertikala ditugu. 
4.- Arkuek zirkunferentzia ukitzen duten puntuak izendatu. Goiko arkua (E eta F) eta 
behekoa ( G eta H) . 
5.- A, G eta H puntuak lerro zuzenen bidez elkartuz triangelu ekilatero bat eraikiko 
dugu. Eta B, E eta F puntuak elkartuz beste bat. 
6. Irudia bukatzeko ereduan bezala erronboak markatu. 
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Beha dezatela ondo liburuko eredua eta koloreztatzen hasi aurretik pigmentu 
primarioak eta sekundarioak non kokatu behar dituzten ikus dezatela. Galdetu: 

 
- Zergatik uste duzue horrela kokatzen direla? 

 
Paleta moduan baldosa* baten gainean oinarrizko hiru koloretako tenperak 

hartuko ditugu. Beste baldosa huts bat erabiliko dugu nahasketak egiteko. Baldosa 
bizpahiru ikaslerentzat izan daiteke, beti ere, baldosaren tamainaren arabera. 
Nahasketak egiteko egokiena magenta gorria, kadmio horia eta cyan urdina erabiltzea 
da. Hala ere horrelakorik ezean, beste tonu batzuk erabil daitezke. Zirkulua 
margotzerakoan oinarrizko koloreekin hasiko gara. Margotzerakoan kolore bakoitzari 
dagozkion gunearen ertzak egin zehatz-mehatz eta gero barru aldea bete. Ondoren 
bakoitzetik pigmentua hartuz bi koloreen artean kolore berria sortuko dugu, bitarra 
izango dena. Kolore berri hori lortzeko nahasketa pixkanaka-pixkanaka egingo dugu 
nahi dugun tonua lortu arte. Nahasketa egiterakoan komenigarria da horrela aritzea eta 
ez kolore bat bestearen gainean ipiniz. Zotzak erabil daitezke kolore bakoitzetik behar 
den kantitatea hartzerakoan. Ontzi batean ura ere edukiko dugu pintzelak garbitzeko. 
 
* Zuria, garai batean sukalde eta komunetan jartzen zirenak egokiak dira eta eraikuntza 
dendetan garaiz eskatuz gero dohainik lor ditzakezue. Plastika gelan etekin dezente 
aterako diezue. 
 
 
33. Kolore hotzak eta beroak 

Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 26. or. 
 

Artelan bat zuri beltzean fotokopiatu eta ikasle bakoitzari bi edo hiru fotokopia 
eman batean kolore beroak, bestean hotzak, eta nahi bada, hirugarren batean biak 
konbinatuz bakoitzak bere lana egin dezan. Beste aukera bakoitzak bere marrazkia egin, 
fotokopiak atera eta aurrekoan bezala aritzea izango litzateke. Hirugarren aukera, (3. 
gaian antzeko proposamena egin zen collagea erabiliaz) paisaiak edota beste formak 
erabiliz (geometrikoak nahiz organikoak), kolore beroen eta hotzen eragin psikologikoa 
azter dezakete. 

 
Koloretako paper gardenak erabiliz eta bata bestearen gainean ipiniz antzeko 

ariketa egin daiteke kolore nahasketak gainjartzearekin lortuko bailitzateke. 
 
 
34. Margolanak eta zehar-argiak eta errefraktatutako argiak 

Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 28. or. 
 

Argia mantxa moduan landu daiteke. Horretarako tenperak oso urtsu erabiltzea 
komeni da. Hasteko mantxa handiak egin eta lehortu aurretik beste koloreak gainean 
ipintzen joan, nahasketak bere kasa sor daitezen. Hasiera batean erabilitako orritan 
egiten has gaitezke eta emaitzak gustukoak direnean kartoi mehean egin. Emaitzak ez 
dira oso ikusgarriak izango hasiera batean baina ikerketak eta prozesuak du garrantzia. 
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35. Puntillismoa 
Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 29. eta 30. or. 

 
Marrazki bat eginez hasiko gara. Ondoren forma puntuen bidez adierazten hasi. 

Egokiena errotulagailuak erabiltzea izango da. Hala ere, beste edozein margo erabil 
daiteke. 

Koloreak adierazteko tonu desberdinak lortzeko, urdin argia/iluna adibidez, 
puntuen kontzentrazioaren arabera lortuko da. Gero eta puntu gehiago bildu orduan eta 
kolore indartsuago lortuko da eta alderantziz. Puntillisten modura ere aritu gaitezke 
oinarrizko bi kolore bat bestearen aldamenean ipiniz eta ikusmenaren bidez beste bat 
sortuz. 

Elementuen bolumena lortzeko itzalak egingo ditugu kolore iluneko puntuak 
bilduz. 
 
 
36. Ikusmena 

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

 
Txanelako lehen zikloan Mikel Laboak kantatzen zuen abestia entzuteko aukera 

izan zuten. Ea gogoratzen duten. 
 
Kutxa iluna ere gogora ekar dezakezue, Txanela 3-ko hirugarren unitatearen 28. 

eta 29. orrialdeetan (ahal baduzue lortu eta erakutsi) begian irudiak alderantziz jasotzen 
direla ikusteko egin genuena. 

 
Azalpena irakurri, arbelean begiaren krokisa marraztu eta bukaeran jaso dezatela 

beren koadernoan. 
 
Binaka egingo duten esperimentuan, ikusi ahal izango dute argi gutxi dagoenean 

begi-ninia, argi gehiago hartzeko asmoz, dilatatu, zabaldu egiten dela. Berriz argi asko 
dagoenean, begian argi gehiegi sar ez dadin, itxi egiten dela. Ondorioak talde handian 
azaldu. 

Gauza bera egiten dugu argazki kamerarekin, argiari dagokionean bi elementu 
garrantzitsurekin jolasten dugu. Abiadura (diafragma zenbat denboraz dagoen irekita) 
eta diafragmaren irekitze diametroarekin. Orokorrean, diafragma asko zabaltzen dugu 
argi gutxi dagoenean eta itxi argi asko dagoenean. Hau honela adierazita sinpleegia da, 
irekita daukagun denborak ere zerikusia baitu pelikulara iristen den argi kopuruarekin. 
Abiadurarekin jolastea oso beharrezkoa da mugimendua dagoenean edota argazkiak 
azkar atera behar ditugunean… 
 
 
37. Begiaren funtzionamendua: esperimentua 

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

 
Orain proposatzen den esperimentua kaxa ilunarekin egin genuenaren antzekoa 

da. 
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38. Ikusmenaren akats batzuk (miopia eta hipermetropia) eta lenteak 
Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 32. eta 33. or. 
 

Bi jarduera hauek landu ostean, lenteen eraginari esker, argia era desberdinetan 
errefraktatzen baitute, gure ikusmena hobetzea lortzen dugula da jakin behar duten 
gauza bakarra. Beste guztia, jakin-mina eta arrazoiketa lantzeko da batik bat. 

Bestalde, lenteen funtzionamenduan oinarrituta, gizakiak hainbat tresna optiko 
asmatu dituela eta tresna hauek zertarako erabili ohi diren elkarrekin hitz egitea ez 
legoke soberan. 

Saia zaitezte lente ganbil bat eta lente ahur bat lortzen eta utzi ikasleei hainbat 
gauza bi lenteekin begiratzen. Ondoren esperimentua egin, argiak lenteak zeharkatzen 
dituenean zer gertatzen den ikus dezaten. 

Ohar garrantzitsua: miopia eta hipermetropiari buruz oinetan ematen den azalpena 
alderantziz dago, hau jarri beharko luke: 
* Miopia: Irudia erretinaren aurrean sortzen da. Lente… 
* Hipermetropia: Irudia erretinaren atzean sortzen da. Beste mota bateko… 

 
 

39. Ikasten ikasi: begiak ondo zaindu behar dira 
Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 33. or./Irakurgaiak 5, 137. or. 

Edozein pertsonentzat begiak altxorra dira, zer esanik ez etengabe begiak 
irakurtzeko eta idazteko erabiltzen dituzten ikaslearentzat. 

Azpimarra ezazue ikusmenaren azterketa urtero egiteak duen garrantzia eta 
irakurgaietako informazioa bakarka irakurri ondoren, puntuz puntu talde handian 
bakoitzari buruzko elkarrizketa (bakoitzaren ohiturak, konpromisoak…) gara ezazue. 
 
 
40. Jendaurreko irakurketarako trebatzen 

Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 34. or./10. lan-koadernoa, 45. orrialdetik 48.era/CD-
ROMa 

 
Jendaurreko irakurketa burutzeko begiak trebatzeko hainbat jarduera dituzue 

liburuan eta lan-koadernoan. 
Liburuko ariketetako testua “Pasahitzaren kodea”, Beleko Euskara 5, 166-167. 

orrialdetatik hartutakoa da. Jolasean jarraitu nahi izanez gero, hau duzue testu horren 
jarraipena: 

“Gazteluko jaunaren aurrera eraman zuten eta honek aukera bat eman zion 
atxilotuari: 
-Hiru egun emango dizkizut pasahitza zein den asmatzeko. Lortzen baduzu, aske 
utziko zaitut. 
Atxilotua gazteluko sarreran adi-adi entzuten egon zen zentinela eta soldaduen 
arteko elkarrizketa. 
Zentinelak: “Berrogei!”. Soldaduak: “Zortzi!”. 
Zentinelak: “Hamabost!”. Soldaduak: “Zortzi!”. 
Zentinelak: “Hamahiru!”. Soldaduak: “Zortzi!”. 
Zentinelak: “Hogei!”. Soldaduak: “Bost!”. 
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Zentinelak: “Zortzi!”. Soldaduak: “Sei!”. 
Eta asko pentsatu ondoren, azkenean lortu zuen pasahitzaren kodea.” 
(Klabea: zentinelak esaten duen zenbakiaren letra kopurua aipatuz erantzuten dio 
soldaduak.) 

CD-ROMean, hainbat ariketa dituzue, hainbat ikasleek begien pertzepzioan eta 
ikusmen-memorian dituzten hutsuneak lantzen laguntzeko asmotan proposatutakoak. 
 
 
41. Kanta-kantari 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 35. or./CDa, 27. pista 
 

Talde handian, abestiaren letra irakurri eta elkarrizketa sortuko dugu: 
- Zeri buruzkoa da abestia? 
- Inoiz pentsatu al duzu nolakoa izango litzatekeen zure bizitza itsua izango 
bazina? 

 
 
42. Elkartasun jolasak 

Lan egiteko era: Talde handian/Binaka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 35. or. 
 

Eskuineko aldean dituzuen poesiak taldean interpretatu ondoren, jolasteari 
ekingo diogu. 
 

Jolas hauek itsu egotearen ideiara hurbiltzen lagunduko digute. Jolasak egiteko 
betiko urratsak jarraituko ditugu: 

 
1.- Talde handian, gogora ekarri elkartasun jolasa zer den eta zertan datzan. 
2.- Ondoren, jolasari buruzko zalantzak argitu behar dira. 
3.- Jolastu. 
 
* “Maite nautenek laguntzen didate” edo “Itsu-mutsuka” jolasaren oharrak: 

- Utzi ezazue argi itsuak erabakitzen duela nondik joan eta ez makilak. 
- Izan gogoan makilek ez dutela hitz egiten, beraz, adostu ezazue nola 
abisatuko dion makilak itsuari arriskua dagoela. 
- Nahi izanez gero, gelatik bertatik jolastokirako bidea egin dezakete egun 
batean ikasle batek eta hurrengoan besteak, benetako itsu bat nola sentituko 
litzatekeen jakiteko. 
- Aukerako jolas bezala proposatzen dizuegu jolas bera egitea baina 
oraingoan itsuak aukeratu beharrean nondik ibili makilak bideratuko du 
itsua. 

* “Begiak izanik ere batzuetan itsu” edo “Argazkiak” jolasaren oharrak: 
- Argazkilariak irudi ederren bila ibiltzean, normalean jolastokian 
erreparatzen ez dionari ere arreta jarriko dio eta hori da hain zuzen jolas 
honen helburua, ikusmena zorroztea. Argazkilariak argazki ederra 
aurkitzean, argazki kamerari, makurrarazi, burua kamara gisa hurbildu edo 
urrundu dezake etab., enfokatu nahi duen argazkiaren arabera. 
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- Nahi izanez gero, esan dakieke ikasleei ikusiko duten argazkietatik politena 
folio batean marrazteko. Talde handian argazkiak erakutsi eta bakoitzak 
zergatik aukeratu duen argazki hori ere adierazi dezake. 
 

4.-Talde handian, adierazi jolasean bizi izandako esperientzia, hitzen bidez, 
sentipenak, zailtasunak… 
 
* “Maite nautenek laguntzen didate” 

- Nola sentitu zara itsua izanik? Zer sentimendu izan dituzu? Beldurra, 
seguritate eza… 
- Nola sentitu zara jakinik lagun bat zenuela ondoan laguntzeko? Konfiantza 
osoa izan al duzu lagunarengan? Zergatik? 
- Zer sentitu duzu makila izan zarenean? Ardura handian, gustura bete dut 
papera… 
- Nola sentitzen zara jakinik ez zarela itsua? 
- Aukerako jolasa eginez gero: Noiz sentitu zara erosoago zuk erabakitzen 
zenuenean nondik joan edo makilak eraman zaituenean? 

* “Begiak izanik ere batzuetan itsu” 
- Gustatu al zaizu argazkilari papera egitea? Zergatik? 
- Argazkietako irudiak politak izan al dira? Zergatik? 
- Inoiz erreparatu al diozu argazkiak erakutsi dizkizun toki edo elementu 
horiei? Modu berean begiratu izan dituzu orduan eta orain jolastean? 
Zergatik? 
- Begiak itxita joateak eta segundo horietan begiak irekitzeak, argazkiaren 
edertasunean ba ote du zure iritziz eraginik? 
- Zure ustez, begiak izanik ere itsu al zoaz bizitzan edota erreparatzen diozu 
paraje ederrei? 
 

 
43. Hitz-errota 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 36. or./Irakurgaiak 5, 138. eta 139. or. 
 

Liburuko ereduan oinarrituta presta itzazue txantiloi edo txantiloi egokiak 
ikasleei emateko. Txantiloi horretan adierazitako alderdiak, taldean argitu itzazue. 

- Bolumena: entzumen arazorik ez duen edonork entzuteko moduan. 
- Erritmo egokia: ez oso motel eta ez oso arin, diskurtsoa ulertzeko moduko 
abiaduran. 
- Doinu aldaketak: doinu bera erabiltzeak, doinu konstanteak, batzuetan gaia oso 
interesgarria ez bada asperdura ekar dezake. Aldaketak, entzulearen arreta ere sor 
dezake eta ez aspertzea. Beno, ez beti! 
 

Oharretan ikasleek ez erantzundako alderdiei buruzko oharrak jarri ditzakete. 
 

Adibidez: 
- Erritmo egokian: ez 
- Oharra: erritmoari dagokionez, oso motel hitz egiten du. 
- Hobetu beharra: hitz egiteko erritmoa 
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Ikasleek euren iritzia era errazagoan adieraz dezaten, hor behean dituzue 
elkarrizketetan erabiltzen diren ohiko esamoldeak. Landu itzazue hitz-errota egin 
aurretik. 
 

Adibideak jartzeko 
Adibide bat jarriko dut… 
…hau litzateke adibidea 
adibidez, … 

 
Zuzenketak egiteko 

…esan nahi dut… 
…hobeto esanda… 
.…z dakit oso argi/ondo azaldu dudan, zera esan nahi nuen… 
…hau da… 
…alegia… 

 
Konparazioak egiteko 

…edo antzekoa den hau… 
…esandakoa horri beste hau aldera dakioke… 
…beraz, honen modukoa litzateke… 

 
Gauza bera beste era batera kontatzeko 

Hau da esan nahi dudana… 
Beste era batera esanda… 
Hobeto esanda… 

 
Bukatzeko 

Laburtzeko, esango nuke… 
Hitz batean esanda… 
Bukatzeko… 
Beraz, ondorioa hau da: … 

 
 
44. Beroa eta ukimena 

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

Oharra: Hemendik aurrerako bi blokeek, hau da, “Beroa eta ukimena” eta 
“Soinua eta entzumena” atalek, aurreko “Argia eta ikusmena” blokearen antzeko egitura 
dute, laburrago garatu badira ere. Beraz, aurreko kontzeptu eta jarrerei buru esandakoak 
berdin-berdin aplikatu beharko genituzke ingurumenari dagozkion eta jarraian aurkezten 
diren edukiekin ere. 

Ikasnorabidera jotzeko, une egokia litzateke honokoa, egindakoa berrikusi eta 
datorrena aurreikusteko asmoz. Aurre-ezagutzak martxan jarriz hasiko dugu atal 
berriaren lanketa. 

 
 

45. Beroa eta gorputzek beroarekiko duten portaera 
Lan egiteko era: Talde txikian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 37. or. 

Oraingoan esperimenturik egin gabe, hiztegi lanaren bidez lortuko dugu 
gorputzek beroarekiko duten portaeraren berri. 
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46. Termometroa 

Lan egiteko era: Talde txikian/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 38. or. 

Talde txikitan saiatuko dira termometroaren funtzionamenduari buruzko 
hipotesiak egiten. Ikaslearen liburuan jada, globo baten bidez adierazten da oinarria, 
baina zer dilatatzen den eta horren ondorioz zer lortzen den adierazteari ekin behar 
diote. Talde bakoitza saia dadila ideia horiek ahalik eta txukunen erredaktatzen gero, 
talde handiari irakurtzeko. 

Tarte bat hartzen baduzue, horrako esperientzia erraz honen bidez, dilatazioa eta 
termometroa erraz erlazionatuko dituzte ikasleek. 
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47. Beroa eta egoera aldaketak 
Lan egiteko era: Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 38. or. 
 

Jarduera honetan adierazten dena nahikoa ezaguna denez, ikasleek banaka 
irakurriko dute bertan jartzen duena eta koadernoan bilduko dute ulertu ondoren. 
 
 
48. Beroa: esamoldeak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Lan egiteko era: 10. lan-koadernoa, 49. or. 

 
Lan-koadernoko jarduerak banaka egin ostean, esaldiak guztien aurrean irakurri, 

beharrezkoa dena elkarri zuzenduz. Ondoren, esamolde bakoitzarekin bat-batean eta 
ahoz esaldi berriak asmatuko dituzte, txandaka, testuinguruan ondo kokatzen dituztela 
ziurtatuz. 
 
 
49. Beroaren hedapena 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 39. or. 
 

Goiko esamoldea irakurri lehenik, zerikusi handia baitu ondorengo 
azalpenarekin. Gero, liburuko oharrak jarraituz landu. 
 
 
50. Ikerketa: beroaren hedapena 

Lan egiteko era: Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 39. or. 

 
Aurreko jardueran adierazitakoa ulertu badute, erraza izango zaie egoera horiek 

adibideekin ilustratzea. Utzi denbora binaka pentsatzeko eta ados jartzeko, eta 
egunerokotasunean, beroa kondukzioz eta erradiazioz hedatzen denaren adibide edo 
esperimentu bat, gutxienez, proposa dezatela eskatu. 
 
 
51. Bero-eroaleak eta isolatzaileak 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian/Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 40. or. 
 

6. mailan elektrizitatea lantzen dugunean, eroaleak eta isolatzaileak zer diren 
berriro landuko badugu ere, kontzeptu nahikoa erraza da, eta egunerokotasunean, erre 
nahi ez badute behintzat, bistako aplikazioa duena denez, gaira hurbilduko gara. 

 
Sarrerako testua irakurri eta esperimentua egin ondoren, bakoitzak, ahoz 

erantzun behar duen galderaren erantzuna pentsatuta eduki behar duela adierazi. 
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52. Esperimentua: konbekzioa 
Lan egiteko era: Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 40. or. 
 

Esperientzia honen bidez, zerrautsari esker ur masa beroak eta hotzak sortzen 
duten mugimendua ikusi ahal izango dugu. 
 
 
53. Ukimena 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 41. or./10. lan-koadernoa, 50. eta 51. or. 
 

Ikusmenarekin egin dugunaren antzeko lana egingo dugu ukimenarekin ere. 
 
Gure hiztegia aberasteko asmoz, ahozko elkarrizketa burutu eta lan-koadernoko 

jarduerak egingo dituzte bakarka nahiz binaka. 
 
 
54. Ukipen jolasak 

Lan egiteko era: Binaka/Talde txikian 
 

Gure ikasleen arteko talde kohesioa indartzeko asmoz, ukipen jolas batzuk egitea 
proposatzen dizuegu, beti ere, errespetuz eta sentsibilitate handiz praktikan jarriz. 

 
Aurreko jardueran, elkarri aurpegia eta eskuak ukitu ostean, egin ditzagun 

ukipenarekin zerikusia duten jolas gehiago: 
 

- Sentsazioak sortzen: Bila itzazu gorputzeko (burua barne) zonalde sentigarrienak, 
belarri atzeak, atzapar arteak… Gero, sentimen ezberdinak sortzen saiatuko gara 
lagunaren besoan, kilimak, azkurak, ukimen hutsarekin beroa ematea… 
 
-Eskulturak: Eskulturen jolasa egingo dugu orain. Hiru laguneko taldetxotan, bat 
itsua izango da, begiak zapi batekin estalita izango ditu, bestea eskultura eta 
hirugarrena egiteke dagoen eskultura. Itsuak garai batean egindako eskulturaren 
erreplika egin nahi du. Beraz, egina dagoen eskultura bere eskuekin ukituz, bestea 
modelatzen hasiko da. Egina dagoen eskultura den lagunak, berak nahi duen postura 
hartuko du, besoak gora, behera, eserita… 
 
- Auto garbiketa: Gelako kide kopuru jakin batek bi ilara osatuko ditu, ilara 
bakoitzeko kideek besteak aurrez aurre dituztela. Erdian pasagune estu bat utziko 
dute. Kide horiek auto garbigailua direla simulatuko dute, erditik pasatzen den 
laguna autoa balitz bezala, eskuekin ukituz garbitu egingo dute (xaboia eman, 
igurtzi, xaboia kendu, lehortu…). Saia zaitezte ikasleek jolasa serio samar har 
dezaten eta agian hasi aurretik arau batzuk ere finkatu ditzakezue, adibidez, 
gorputzeko zein alderdi ukitu daitekeen eta zein ez. Autoak makina garbigailutik 
etengabe pasako dira, pasagunearen bukaerara heltzen direnean, makina garbigailu 
bihurtuko dira eta datorren autoa garbitzeari ekingo diote. Makina garbitzailea izan 
denak bere eskuin aldean kiderik ez duenean, lehenengo ezkerraldekoa eta gero 
eskuin aldeko kidea, auto bihurtuko dira eta bere garbiketa bideratzeko pasagune 
horretan sartuko dira. 
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*Jolas bera egin daiteke baina, makina garbitzailea izan gabe, masaje tunela 
simulatu dezakegu. 
 
- Dutxa: Aurreko jolasaren antzekoa da. Sei laguneko taldeak egingo ditugu. Erdian 
bat jarriko da, haren inguruan borobil bat osatuz beste bostak. Bost horiek dutxa 
izango dira, hidromasajea duten horietakoa, goitik behera eta behetik gora, garbitu 
eta masajea eman beharko diote bezeroa den seigarren kide hori. Rolak aldatuz 
joango dira. 
 
 

55. Soinua eta entzumena 
Lan egiteko era: Talde txikian/Binaka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 42. or. 
 

Atal berriaren hasiera dugunez, ikasnorabidera joango gara. Orain ere aurre-
ezagutzak martxan jarriko ditugu. 
 
 
56. Soinuaren sorrera eta hedapena 

Lan egiteko era: Binaka/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 42. eta 43. or. 
 

Azalpenak binaka irakurri eta ahots kordekin froga egin ondoren,soinuaren 
sorrerari buruzko teoria esperimentuen bidez egiaztatuko dugu. Jarrai itzazue liburuko 
urratsak esperimentuok burutzeko. 
 
 
57. Jendaurreko irakurketa eta soinuaren ezaugarriak. 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 44. eta 45. or./10. lan-koadernoa, 52. orrialdetik 
55.era/CDa, 28. pista/CD-ROMa 

 
Irakurketa era egokian egiteko, hainbat dira kontuan hartu beharreko alderdiak. 

Gogoan izan, koadrodun txarteletan datorren informazioa ez dela ikastekoa ulertu eta 
aplikatzen saiatzekoa baizik. 

 
CDan datorren abestia entzun eta arreta jarri ahoskerari eta tonuari. 
 
Lan koadernoan irakurketan lagungarri izan daitezkeen hainbat alderdi landuko 

ditugu. 
 
 
58. Hiztunak eta hizkuntzak 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 46. or./Irakurgaiak 5, 140. eta 141. or. 

 
Jarduera honen bidez hitz egiteko eta entzuteko zailtasunak dituzten 

pertsonekiko sentsibilizazioa eta elkartasuna bultzatu nahi ditugu. Horretaz gain, 
gorputz-adierazpenak irakurketa saioari eskaini diezaioken aberastasuna aipatzen da. 
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59. Hitzik gabeko komunikazioa 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 49. or. Irakurgaiak 5, 144. eta 145. or. 
 

Irakurgaietako testuak irakurri ondoren, hitzik gabeko zer komunikazio mota 
gehiago ezagutzen ditugun elkar jartzeari ekingo diogu. 
 
 
 
60. Bertsoz 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 47. or./DVDa/Irakurgaiak 5, 142 . eta 143. or. 
 

Elkarrizketa burutu ostean DVDra joko dugu. 
 
 
61. Musikaren bidez komunikatzen 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 47. or./CDa, 26. eta 29. pistak 
 

Musikak pertsonongan duen eraginaz hausnar dezatela esango diegu ikasleei 
jarduera irakurtzen hasi aurretik. Ondoren, elkarrizketa sortuko dugu talde handian 
liburuan proposatzen zaizkigun galderen inguruan hausnartzeko eta esperientziak elkarri 
kontatzeko. 

Gai hauen inguruan hausnartzeko eskatuko diegu ikasleei: 
- Musika komunikabidea da: komunikatzeko erabilia izan da beti: elizako 
kanpaiak hotsen konbinazioa (meza, lurperatzea, hilotza emakumezkoa edo 
gizonezkoa den, jai egunak… komunikatzen ditu)… 
- Musikak pertsonongan eragiten du: sentimenduak sortzen ditu, alaitu, 
penatu, urduritu... sentimenduak sortu eta batzuetan barnean ditugunak 
askatu egiten ditu. Musikak eragin egiten digu, dantzatzera bultzatu, 
mugitzera, erritmoa markatzera… 
- Musiken erabilpena helburu jakin batzuk lortzeko: Musikoterapiaz hitz 
egin. Bila ezazu horri buruzko informazioa. Zer den, zertarako, nola, norekin 
erabiltzen den… 
- Horrez gain, saltokietan musikari ematen dioten erabilpenaz, tabernetan, 
iragarkietan etab. hitz egin. Hauen erabilpenaz, helburuaz eta eraginaz edo 
lorpenen inguruan hitz egin. 

 
Elkarrizketaren ostean, jarduera txiki bat egitea proposatzen dizuegu, ikasleek 

etxetik ekarritako musikak entzun eta haien eraginez hitz egin aurretik. 
 

- Entzunaldiek eragin egiten digute 
Izaera (estilo eta erritmo) ezberdineko bi entzunaldi entzungo ditugu. Lehenik 

eta behin, CDko 29. pistakoa eta ondoren 26. pistako entzunaldia. 
Jarduera hau egiteko ikasle bakoitzak begiak zapi batekin estaliko ditu, 

jarduera errazago egiteko, alegia lotsak eta alde batera uzteko. Ondoren, gelako 
toki jakin batean jarriko dira, ahal bada, euren inguruan inor ez dutela, alegia, 
mugitzeko eta inor ez kaltetzeko beste toki behar du izan ikasle bakoitzak. 
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Orduan, lehenengo entzunaldia jarriko dugu eta ikasleek, entzuketa aktiboa 
eginaz, musika barneratzen saiatuko dira eta gorputzak eskatzen diena (literalki) 
egiten hasi. Hau da, baten batek etzan eta entzun nahi badu hori egingo du, haren 
erritmoa jarraituz musikak berarengan eragindakoa gorputzaren bidez adierazi 
nahi badu, horixe egingo du, libreki mugituko da, musikarekin bat eginaz. Gauza 
bera egingo dugu bigarren entzunaldiarekin, lehena bukatu bezain laster. 

Jarduera bukatzean taldeko elkarrizketa sortuko dugu esperientziaz hitz 
egiteko. Lurrean borobil handi bat osatuko dugu eta bakoitzak berak egindakoa 
besteei adieraziko die, egin duen hori zerk eraginda egin duen ere adieraziz, alegia 
zer sentitu duen musika bakoitzarekin etab. 

Esperientzia hau berau errepikatu dezakezue ikasleek gelara ekarritako musika 
ezberdinekin. 
Bestetik, konpositoreen txokoa hornitzeko, bila ezazue informazioa euskal bi 

musikari hauen inguruan: 
- 29.pista: Pello Ramirez euskal musikaria. Entzunaldia, “Haize oihalak” diskoko 
 “Gartxot” abestia da. 
- 26. pista: Kepa Junkera. “Madagaskar” diskoko “Kalejira Al, buk” abestia. 

 
 
62. Soinuaren propietateak: islapena eta errefrakzioa 

Lan egiteko era: Binaka/Bakarka/Talde txikian/Talde handian/Bakarka/Binaka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 48. or. 

Soinua, argia bezala islatu eta errefraktatu egin daiteke. Islapenaren adibide 
erakargarria oihartzuna dugu. Errefrakzioa aipatu besterik ez dugu egingo. Banaka nahiz 
binaka informazioa irakurri eta esperientzia binaka edo talde txikian egin ondoren, talde 
handian irakaslearen laguntzaz oihartzunaren ingurukoak argituko ditugu. Bukatzeko, 
ikasleak bere koadernoan oihartzuna zer den idatziko du eta bere lagunak 
idatzitakoarekin alderatu eta dagozkion zuzenketak egingo ditu. 
 
 
63. Entzumena 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 49. or. 

Unitate honetako hirugarren zentzumenaren organo nagusia aztertuko dugu 
orain. 

Gure laguna oker dago. Hipotesia frogatzeko belarriak ahalik eta hoberen tapatu 
edo itxi beharko ditugu eta ahoa zabaldu. Baina zer gertatzen da ahoa eta belarriaren 
artean? Eustakioren tronpa daukagula, gaur egun hodi faringotinpaniko izenez 
ezagunagoa, faringea eta tinpanoa komunikatzen dituen hodi bat da. Ikus dezatela 
marrazkian. Bere funtzioa belarri barruko presioak erregulatzearena da, aldaketa 
bortitzen aurrean belarria babesteko asmoz eta tinpanoaren alde biek jasaten duten 
presioa orekatzeko. 

 
 

64. Soinu jolasa 
Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 49. or./Irakurgaiak 5, 

Irakurgaietako testuak irakurri eta proposatzen direnak sortzen saiatuko gara. 
Ondoren, ikasleen ekarpenak jasoko ditugu, hau da, gorputzeko atalak erabiliz 
imitatzeko gai diren soinuak zeintzuk diren eta nola egiten dituzten adieraziko digute. 
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65. Zarata 

Lan egiteko era: Bakarka/Binaka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 50. or. 
 

Gaur egun kutsadura akustikoari arreta berezia eskaintzen zaio, guregan duen 
eragin ezkorra saihesteko asmoz. Ikus dezagun bada, zeri esaten diogun zarata, zein 
unitate erabiliz neurtzen den eta guretzat osasungarria denaren mugak non dauden. 
Burutu ezazue elkarrizketa ondorengo jarduera heldu aurretik. 
 
 
66. Ikastolako zaratak aztertzen 

Lan egiteko era: Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 50. or. 

 
Jarduera honen bidez, sentsibilizazioa eta konpromisoa bultzatu nahi ditugu. 

Zeuek ikusi zuen ikastolan kanpaina hau aurrera eramateko baldintza egokienak zein 
diren, nori zuzenduko diozuen, non emango duzuen argitara emaitza… Hausnarketa eta 
diagnostikoa egitea egokia da baina horretan bakarrik geratuz gero, hartzailerik gabe, 
aplikaziorik gabe, eragin gutxikoa izan daiteke. 
 
 
67. Isiltasuna 

Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
Materiala: ikaslearen liburua, 50. or. 
 

Isiltasuna zeri esaten diogun eta honen balioaz jabetzen saiatuko gara jarduera 
honen bidez. Bestalde, irakurketa saioan isiltasunak bete ditzakeen funtzioak ere 
aipatzen dira bonbillan. 
 
 
68. Bueltako komikia: Laborategirako espezimenak 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 51. or. 
 

Tarte bat emango diegu ikasleei komikia bakarka irakur dezaten eta ondoren 
talde handian, elkarrizketa sortuko dugu: 
 

- Izenburuari erreparatuz: Zer adierazi nahi du “Laborategiko espezimenak” 
izenburuak,? Nor izango ote dira espezimen horiek? 
- Zein sekretu uste duzu kontatu nahi diola Maddik Uxueri? Benetan sekretua al da 
edo beste zerbaitetan dabiltza? Zertan? Aitor eta Ibrahim periskopioa bitarteko 
kuxkuxean ari dira, zer deritzozu jarrera horri? Zuk kuxkuxeatzen al duzu? 
Zergatik? Gustuko al duzu besteek zure kontuetan muturra sartu dezaten, alegia, 
kuxkuxeatu dezaten? Konta ezazu gai honen inguruko dituzun esperientziak zure 
iritzia ere adieraziaz. 
- Zer adierazi nahi dute Uxueren hitz hauek “ikusmena eta entzumena zorrotza, 
adimena berriz, oso motza”? 
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- Zertan eta norekin ari da Manex eskua altxatuta duela makina moduko bati 
entxufatua? Zertan ari dira Xagu eta Armiarma? Zer gertatzen zaio emakumeari? 
Zerk adierazten du bere izua? Inoiz egin al dizute horrelako errebisiorik ikastolan? 
Zer motatako frogak egiten dira eta zure ustez zein helbururekin? 
- Ba al dakizu zer den astigmatismoa? 
- Medikuek Manexi belarri batetik ez duela oso ondo entzuten esan omen diote. Hau 
kontatzean Aitorrek belarri selektiboa duela erantzun du. Zer esan nahi du 
horrekin? Azal ezazu adibideen bidez. Zuk belarri selektiboa al duzu gauza jakin 
batzuetarako? Zertarako, adibidez? 
- Zuk musika entzuten al duzu kaskoekin? Kontuan izaten al duzu bolumena? 
Zaintzen al dituzu zure belarriak? 
- Badirudi medikuen kontsultan zerbait gertatu dela Xagu eta Armiarmarekin. Zer 
uste duzu gertatuko zela? Utzi ikasleei talde txikietan gertatu zitekeenaren inguruan 
pentsatzen eta ekin diezaiotela iragartzeari eta istorioak asmatzeari, bukatzean, talde 
bakoitzak asmatutakoa kontatuko du. 
- Zein gai uste duzu landuko duzuela hurrengo unitatean? Zein pieza aztertu? 
 

 
69. Proiektua gauzatzen 

Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
Materiala: Ikaslearen liburua, 52. or. 
 

Iritsi da proiektua martxan jarri ahal izateko azken erabakiak hartzeko unea. Hitz 
egin ezazue taldean liburuan galdetzen eta zuei otutzen zaizkizuen aldagaien inguruan. 

 
Presta itzazue baita ere irakurraldian zehar talde lana eta irakurleak behatzeko 

kontrol zerrendak ikasleek eskura eduki ditzaten. 
 
 
70. Sintesia 

Lan egiteko era: Bakarka/Talde handian/Bakarka 
Materiala: Ikaslearen liburua, 53. orrialdetik 56.era 
 

Orrialde hauek, ikasleei eta baita irakasleei ere, berrikusketa, sintesia eta 
ebaluazioa errazteko pentsatuak eta eginak izan dira. Unitatea bukatu ahala egindako 
lanari begiratzeko parada emango digute, hainbat balorazio egiteko, ikasleek eurek 
dakitenaz jabetzeko eta ez dakitenaz ohartuz errepasatu eta ikasi beharrekoa sakontzeko 
aukera emanaz. 
 
 
71. Hemen edo han, gure txanelan! 

Lan egiteko era: Talde txikian/Talde handian 
 

Talde handian, unitatea landu bitartean eta baita proiektua burutzean ere 
bildutako argazkiak antolatu eta haiei dagozkien azalpentxoak idatzi ostean, gure 
albumeko bosgarren atala osatuko dugu. Har ezazue denbora egindakoa lasai ikusteko 
eta hartaz gozatzeko. 
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Musikako lan-koadernoa 
BOSGARREN UNITATE DIDAKTIKOA 

 
5.1 Erritmo-diktaketa eta melodia-diktaketa 
Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
 

Edozein sekuentzia erritmiko melodiaz jantz genezake. Ez horrela, esku artean dugun 
musika-tresna triangelu bat, klabeak edo beste perkusiozko tresnaren bat bada. Txirula, 
txistua, pianoa edo beste edozein musika-tresna melodiko hartzen badugu, hainbat 
alturatako hotsak sortzeko aukera izango dugu. Ahotsak ere aukera hori ematen digu. 

Ariketa honetan, musika zati bakoitza xehatu egin dugu. Alde batetik, erritmoa entzun 
eta erritmo-marran idatziko dugu, eta erabiliko ditugun zelula erritmikoak kortxeak, 
beltzak edo zuriak izango dira, ez besterik. Erritmo-diktaketak, lehendik ere egindako lana 
denez, ez liguke buruhauste handiegirik sorrarazi beharko. Ondoren, pentagraman, 
melodia idatziko dugu. Abiapuntua, beti, Sol izango da. Gainerako notak La eta Si izango 
dira. 

Melodia-diktaketek bai, horiek zalantzak sortzen dituzte. Horregatik, bakoitzak bere 
fitxa egin aurretik, hainbat saio egingo ditugu, lasai eta astiro. Irakasleak txirula hartu eta 
zenbait pasarte joko ditu ikasleen aurrean, irakasleak egiten duena ikasleek ikusiz. 
Ikasleek, ahoz eta notak esanez, irakasleak jotako ereduak errepikatu beharko dituzte. 
Honako hauek adibide batzuk besterik ez dira. 
 

IRAKASLEAK TXIRULAZ IKASLEEK AHOZ 
q q h 

Sol La SOL 
 
Sol La SOL 

q q h 
Sol La SI 

 
Sol La SI 

q q h 
Sol La LA 

 
Sol La LA 

��� �� 
Sol La Sol-sol Sol 

 
Sol La Sol-sol Sol 

��� �� 
Sol La Si-si Si 

 
Sol La Si-si Si 

��� �� 
Sol La Si-la Sol 

 
Sol La Si-la Sol 

��� ��� 
Sol-sol La Sol-sol sol 

 
Sol-sol La Sol-sol sol 

��� ��� 
Sol-sol Sol La-la La 

 
Sol-sol Sol La-la La 

��� ��� 
Sol-sol La Si-la Sol 

 
Sol-sol La Si-la Sol 

 
Hurrengo urratsa konplexuagoa izango da. Irakasleak, paper bat, koaderno bat 

edo beste zerbait jarriko du txirularen aurrean, ikasleek hatzen mugimenduak ikus ez 
ditzaten. Erreferentzia bakarra hotsa izango da. 

Jarrai dezagun. Ikasleei suertatuko zaie irakasle-lanak egitea. Haur bat 
aukeratuko dute eta horrek, berak nahi duen melodia joko du, ariketako baldintzei 
jarraituz, jakina. 

Badakigu zer den gainerakoen zeregina. Nahi izanez gero, ikasle bakoitzari joko 
duen melodia paper batean jartzeko esango diogu, errepikatu behar baldin badu ere, 
dudarik izan ez dezan. 

Zalantza guztiak argitu ondoren, ikasle bakoitzak bere lan-koadernoa har dezala, 
eta CDa entzunez, ea nola ateratzen zaion. 
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5.2 Sei kortxeako konpasa 
Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
 

Sei kortxeako konpasa bi modutan idatzi ohi da. Guk lan-koadernoan idatzi dugun 
moduan edo kortxeen adierazle den “8” zenbakia erabiliz (6/8). Orain arte, biko, hiruko 
edo lauko neurriak adierazteko ez dugu “4” zenbakia erabili, beltzaren irudia baizik, 
hori izan baita oinarrizko zelula erritmikoa. 

Konpas berri hau konposatua da. Bi denboratan zatitzen da, eta bere oinarrizko 
zelula, eta hau, hiru kortxearen balioa duen punttudun beltza da. 

Sei kortxeako konpas honi aire bizia ematen badiogu, kalejiraren eta biribilketaren 
erritmoa emango diogu; hain zuzen ere, trikitilari, txistulari, dultzainari edo 
txarangetako musikariek, festa-giroa jarriz, kaleak eta plazak alaitzeko eta gu dantzan 
jartzeko erabili ohi dute erritmo hori. Punttudun beltz horrek, saltoak emanez, lagunari 
bizkarretik, eskutik edo ahal den lekutik helduz dantzan hastera bultzatzen gaitu. 

Lan-koadernoko fitxaren ezkerraldean agertzen dira seiko neurriko konpasak nola 
osa daitezkeen argibidea. Beraz, hori kontuan hartuta, eta lehendik ezagutzen ditugun 
biko, hiruko eta lauko neurriak gogoratuta, ea gure ikasleak gai diren eskuinaldean jarri 
ditugun lau moduluen konpasak idazteko. 
 
 
5.3 Txirula jotzen ikasten 
Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
 
MUSU BAT, LAZTAN BI 

 
Ikusi eta ikasi berri dugun erritmoa praktikan jarriko dugu, eta, horretarako, 

honako melodia hau aukeratu dugu: Irriak eta malkoak film ospetsuko pasarterik 
ezagunetako bat da. 

Erritmoarekin jarraituz, eta, konpas mota berria denez, sakontzen jarraituko dugu. 

Konpas bakoitzean sei kortxea edo horien iraupena duten zelulak sartzen dira. 
Egiaztatu egingo dugu: 

- Horrela osatua dago lehenengo konpasa: beltza + kortxea + punttudun beltza 
(���.). Batuketak erraza dirudi: 2 + 1 + 3 = 6. 

- Bigarren konpasa, erritmoari dagokionez, gauza bera da.  
- Hirugarren konpasean hiru kortxeaz osaturiko bi multzo ditugu (������). 

Beraz, sinplea bezain sinplea da: 2 x 3 = 6.  
Ikasle bakoitzari konpas bat emango diogu. Kontuan izan 16 besterik ez dituela 

kanta horrek. Zer egin beharko du ikasle bakoitzak bere konpasarekin? Oso erraza. 
Zelula bakoitza zenbaki bihurtu beharko du, eta kortxea izango da, nola ez, 
unitatearen ezaugarria.  

Lehenengo konpasa suertatu zaion ikaslearen erantzun zuzena hau da: 2, 1, 3. 
Har dezagun beste adibide bat, hamaikagarrenarena honako hau: 2, 1, 2, 1. 
Hamabigarren konpaseko zenbakiak hauek dira: 3, 3.  

Nork esan zuen musika eta matematika oso loturik zeudela? Ez zitzaion 
arrazoirik falta, ez horixe!  

 



 40 

Perkusiozko bi tresna integratu ditugu, jadanik martxan dugun gure orkestratxoa 
lanean jartzeko. Lehenengoak, pandereta gure adibidean, aipaturiko sei kortxeak 
markatuko ditu konpas bakoitzean. Besteak, triangeluak, konpas bakoitzeko bi kolpe 
emango ditu, punttudun beltzak markatuz. 

Ohiko prozedurari jarraituz, erritmoaren gaia ongi ulertu eta barneratu badute 
ikasleek, ez dute zailtasunik izan behar pieza hori solfeatu eta txirulaz jotzeko. 
 
 
5.4 Isiluneak ere neurtu egiten dira 
Lan egiteko era: Bakarka 
 

Isiluneak ere, soinurik ez izan arren, musikaren zati dira. Isiluneak luzeak edo 
laburrak izan daitezke, eta, ondorioz, neurtu egiten dira. 

Hasieran, lehenengo mailan, taupada bateko iraupena zuen isiltasuna lantzen hasi 
ginen. Zenbait ariketa eta jolas egin ondoren, haren idazketa eta irakurketa ikasten hasi 
ginen. Gero, bi taupadako balioa duen isilunea ikusi genuen. 

Oraingoan, kortxea baten iraupena duen isilunearen ikurra aurkeztuko dugu. Isilune 
azkarra da, iraupen gutxikoa. Ongi neurtu beharrekoa. Arnasa hartzeko une aproposa 
izan daiteke txirula jotzen edo abesten ari garenean. 

Orrialde honetan, badugu beste lantxo bat. Musika-hizkuntzan erabiltzen diren 
zortzi ikur zenbatu egin ditugu batetik zortzira. Aldamenean, ikur horien esanahiak 
idatzi ditugu. Ikasleek, ikurrak eta definizioak elkartuz, eskuinaldeko taulan idatziko 
dute. 

Hauek dira atera zaizkigun bikoteak: 1. C; 2. E; 3. B; 4. H; 5. G; 6. D; 7. A; 8. F 
 

Isiluneaz hitz egiten ari garen honetan, aspaldian egin ez dugun zerbait 
proposatzen dizuegu: isilunean entzun. 

 
Bai. Soinuak entzuteko eta diskriminatzeko isiltasuna behar dugu. Minutu pare 

bateko isiltasuna eskatuko diegu ikasleei, ea zer soinu entzuten dituzten tartetxo 
horretan. Entzun eta bereizi, jakina. Ondoren “soinuen mapa edo planoa” egin 
genezake. Nola? Oso erraza. Gure gela kokatuta dagoen korridoreko planoa egingo 
dugu. Demagun gela hauek daudela gure korridorean: 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 
nesken komuna, mutilen komuna, irakasleen komuna eta solairu horri dagokion biltegia. 

Taldeka elkartu, eta horren guztiaren planoa edo marrazkia egingo dugu lehenik. 
Gero, talde bakoitzak, ordu desberdin batean, korridorean zehar paseotxo bat emanez, 
ea zer soinu entzuten dituen aztertuko du gela bakoitzean. Planoan idatzi, eta gero 
guztion lana kontrastatu, eta, zergatik ez, barre batzuk ere egingo dituzte, seguru asko. 
 
 
5.5 Txirula jotzen ikasten 
Lan egiteko era: Talde handian 
 
AMA, BEGIRA EZAZU 

Lehen aipaturiko isilunea, kortxea baten iraupena duena, aurkituko dugu 
noiznahi abesti ezagun horretan. Jar ditzagun ikasleak kontaketa lanak egiten: 

- Kortxearen iraupena duten zenbat isilune daude partitura bikoitzean? 
- Aurkitu al duzu beste isilune motarik? 
- Zenbateko iraupena du isilune horrek? 
- Zenbatetan agertzen da? 
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Kantu ezagun hau txirularekin bi ahotsetan jotzeko prestatu dugu. Kanonaren 
antzeko ariketa da, baina, oraingoan, bi taldeek melodia ezberdina joko dute, eta, 
gainera, une berean hasita. 

Melodia bi zatitan bereizi dugu (bakoitza lauki batean sartu nahi izan dugu hobeto 
bereizteko). Zati bakoitzari, berriz, bi partitura dagozkio. Melodiari dagokio goialdean 
kokatua dagoen pentagrama. Behekoa, berriz, melodiaren inguruan jolasean dabil, eta, 
harmonia errespetatuz, bigarren ahotsa egiten ari da. 

Animo, eta ea nola ateratzen zaizuen! 
 

 
 
5.6 Musika idazten ari gara 
Lan egiteko era: Bakarka 
 

Irakurtzeari utzi, eta idazteari ekingo diogu. Gainera, fitxa honetan hiru ariketa 
agertzen zaizkigu. 

Lehenengo ariketan, pentagramaren azpian agertzen diren notak bakoitzari dagokion 
tokian kokatu beharko dituzte ikasleek. Bakoitzak nahi dituen zelula erritmikoak erabil 
ditzake. Izan ere, ez dago neurria zehaztuta pentagramaren hasieran. 

Bigarren ariketan, hiru erritmo-marra ditugu. Bakoitza neurri batekoa, baina ez 
daude osatuak. Isiluneak bakarrik erabiliz osatu beharko dituzte konpasak. 

Azkenik, hirugarren ariketan, musika-pasarte bat jarri dugu, baina pentagraman 
behar den moduan jartzea ahaztu zaigu. Idatziko ote dute zuen ikasleek? 

Behin idatzita, solfeatu, kantatu eta txirula jotzea proposatzen dizuegu. 
 
 
 
5.7 Txalapartan, hiruko neurrian 
Lan egiteko era: Bakarka 
 

Beste txalaparta-ariketa bat. Baina orain artekoak ez bezalakoa. Aurrekoak biko 
neurrian idatziak zeuden. Hau, berriz, hiruko neurrian dago. Zailagoa egingo zaie 
hasieran, seguru asko, baina lortuko dute. 

Irakaslearen lana oso garrantzitsua da orain ere, argi eta zehatz markatu beharko 
baita sarrera. Ahotsaz, hiruko neurriko bi konpas markatuko ditugu txalaparta-
“makilak” dantzan hasi aurretik: bat, bi, hiru, bat, bi, hiru. Horrela, denok batera 
hasiko gara ariketa egiten eta “tenpo” berarekin gainera. 

Aurreko batean esan genuen moduan, nahi izanez gero, ahozko irakurketa egin 
daiteke lehenik, eta ohiko prozedurari jarraitu. 
 

Oharra: sarritan aipatzen dugu irakasleak ongi eta zehatz markatu behar dituela beti 
hasierak. Arrazoietako bat “tenpoa” adieraztea da, baina, askok eta askok ohitura txar bat dugu 
barneratua: den neurriko kanta dela, joeraz 1, 2, 3 esateko ohitura dugu, eta, gure uste apalean 
ez da batere egokia. Biko neurriko kanta baldin bada, 1, 2 esan beharko genuke sarreran. Hiruko 
neurrian idatzita badago, 1, 2, 3. Laukoa bada, berriz, 1, 2, 3, 4 esan beharko genuke. 
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5.8 Txirula jotzen ikasten 
Lan egiteko era: Talde handian/Talde txikian 
 
DILIN-DILINKA 
 

Kanonak egin ditugunean, orain arte, bi taldetan kantatzekoak izan dira, baina 
oraingo hau hiru taldetan kantatzeko prestatu dugu. 

Betiko moduan, kanta berria izanik, lehenik solfeoa landuko dugu. Azterketa 
eginez hasiko gara: 

- Zelula erritmikoei behatu. 
- Noten altuera mugatu. 
- Partitura irakurri. 
- Bertsoaren adierazpen erritmikoa. 
 

Txirula hartzean, ez gara bat-batean kanona egiten hasiko. Aurretik, melodia 
bere osotasunean landuko dugu. Azkeneko urratsa izango da hiru taldeak egitea. Zeuek 
erabakiko duzue taldea noiz dagoen kanonari ekiteko prest. Gogoratu kanona ongi 
ateratzeko jarraitu beharreko prozedura: 

- Guztiek ikasi melodia, hasieratik bukaera arte. 
- Hiru talde osatu. 
- Talde bakoitzak jo dezala kanta osoa. 
- “Tuti” kanta osoa. 
- Hasi 1 taldea. 
- Hasi 2 taldea, hasieratik eta 1. taldea 2. pentagramara iristean. 
- Hasi 3 taldea, hasieratik eta 1. taldea 3. pentagramara iristean. 
- Bizpahiru aldiz jarraian egindakoan, “Tuti” eginez amaitu, edo taldeka 

amaitu. 
 
 

5.9 / 5.10: 2, 3 edo 4? 
Lan egiteko era: Talde handian/Bakarka 
 

Sei erritmo-marra jarri ditugu oraingoan, hiru orrialde bakoitzean. Bakoitzari 
dagokion neurria eta zati-lerroak jarri beharko dizkiote ikasleek. 

Irakasleak lehen erritmo-marra arbelean kopiatuko du. Ikasleen laguntzaz, zati-
lerroak edo konpasaren mugak jarriko ditu. Eman dezagun lauko neurrikoa dela lehen 
erritmo-marra. Froga dezagun. Aldi bakoitzean ikasle baten laguntza eskatuko da. 
Horrek adieraziko du, lau taupadatara iritsi ondoren zati-lerroa non ipini behar den. 
Bigarren konpasaren muga beste ikasle batek markatuko du. Amaierara iristean, neurri 
desegokia aukeratu dugula konturatuko gara, osatu gabe gelditu baita azkeneko 
konpasa. Froga dezagun, bada, hiruko neurriarekin. Hasi orduko, oraingoan ere, 
aukeraketa okerra egin dugula konturako gara. 

Derrigorrez, biko neurriko erritmoa izan behar du. Halaxe, zintzo-zintzo, ikasleen 
laguntzarekin, bukaeraraino iritsiko gara, bidean hutsegiterik ezean. 

Jarraian, bakarkako lanaren txanda izango da. 
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Lan-koadernotik aparteko kanta: Arraunkin trankin-trankun 

Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CDa, jarduerak, 30. pista 

 
A 
Arraunkin trankin-trankun mailuaren hotsa. 
Arraunkin trankin-trankun mailuaren hotsa. 
Horrako mutil horren ezkontzeko poza. 
 
B 
Alajajai! Altzon festa, Getarin jai. 
Alajajai! Ez egon nire zai(n). 
Alajajai! Altzon festa, Getarin jai. 
Alajajai! Ez egon nire zai(n). 
 
Altuan San Bernardo, bajuan Gordobil. 
Altuan San Bernardo, bajuan Gordobil. 
Otxandioko plazan danbolina dabil. 
 
Alajajai!... 
 
Altzola goiti dago, bai Mendaro baino. 
Altzola goiti dago, bai Mendaro baino. 
Mutila merkeago, ba,i neskatxa baino. 
 
Alajajai!... 
 
Mutila nahi duenak beretzat erosi. 
Mutila nahi duenak beretzat erosi. 
Arrateko zelaian txanponean zortzi. 
 
Alajajai!... 
 
Onak baldin badira ez dira garesti. 
Onak baldin badira ez dira garesti. 
Txarrak baldin badira probatu (e)ta utzi. 
 
Alajajai!... 
 
Mendiolan ei dagoz hiru neskatila. 
Mendiolan ei dagoz hiru neskatila. 
Asko egoten dira eurari begira. 
 
Alajajai!... 
 
 
Arin-arinaren erritmora dantzatzeko kanta bat. 
 
JARRERA 
Zutik, bi lerrotan elkarri begira. 
 
ERRITMO ESKEMA 
� � �� � � � �� � � � �� � 
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Lan-koadernotik aparteko kanta: Alpe mendietan 
Lan egiteko era: Talde handian 
Materiala: CDa, jarduerak, 31. pista 

 
 
Alpe mendietan nago. 
Di, aladio, aladio. 
Nire bordan lasai nago. 
Di, aladio, aladio. 
 
Di, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, lai lai! 
Di, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio. 
 
Bildots eta arkumeak. 
Di, aladio, aladio. 
Zaintzen ditut gailurrean. 
Di, aladio, aladio. 
 
Di, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, lai lai! 
Di, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio. 
 
Gazta ona nahi baduzu. 
Di, aladio, aladio. 
Bordan eskainiko dizut. 
Di, aladio, aladio. 
 
Di, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, lai lai! 
Di, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio. 
 
Sutondoan jezarririk. 
Di, aladio, aladio. 
Kaiku esnea harturik. 
Di aladio, aladio. 
 
Di, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, lai lai! 
Di, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio, aladio. 
 
Tirol ingurutik ekarritako melodia dugu kanta honetan. Dantza egitera bultzatzen gaitu. 

Proposatu zuen ikasleei koreografia bat asmatzeko. Ziur gaude benetan gauza politak 
egingo dituztela. 

 
 
 


