
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIDA DIDAKTIKOA 

  



ELKARREKIN JOLASTUKO DUGU? 
ANTZERKIRAKO GONBIDAPENA 

 

Adinotako haurrek antzerkiarekin egindako topaketa kontu handiz prestatu 

behar da; izan ere, ikasgelako eguneroko bizitzatik desberdinak diren 

egoeretara egokitzea esan nahiko du. Batetik, ezagutzen ez dituzten heldu 

talde batengana gerturatu beharko dute (talde artistikoa), espazio 

desberdinera (argia eta eszenografia), eta komunikatzeko kodigo 

desberdinak erabiliko dituzte (antzekiko hizkuntza eta irudien hizkuntza). 

Bestalde, beste haurrekin (publikoa) egingo dute topo, horrela elkarrekin 

jarduera artistikoaz gozatzeko. 

 

 ANTZERKIRAKO GONBIDAPENA 

Ustekabeko gutun bat iritsiko da ikasgelara eta haurren burutxoetan 

galderak pilatzen hasiko dira: zer da? Nola usaintzen du? Nork ekarri 

du?...  

Gutuna irekiko dugu eta barruan, Rosak eta Albertok bidalitako irudiz 

betetako gutuna dagoela konturatuko gara. Beraiei antzerkian jolastea, 

irudiak marraztea... asko gustatzen zaie. Egun batzuen buruan antzokira 

joango gara eta lorategian gertatzen den istorio txiki bat kontatuko 

digute. 

  



LORATEGIAN 
ANTZEZPENEN GARAPENA. 

 
 
 
 
Interpreteen eta haurren arteko lehen 

harremanaren garaia da. Haurrek, gainera, hauxe 

dute lehenengo kontaktua antzerkiarekin, 

eskenatokiarekin, argiekin... 

Komunikazioa ekarriko duen konfiantza giroa 

sortzeko prest dago dena. 

 
 

 
“Emakume bat lorategian jarrita, ametsetan. 

Gizon bat etorri eta bidaia bat egitera 

gonbidatuko du, irudien munduan barrena. 

Bien artean, arbola artean dagoen oihala 

jasoko dute; oihala orrialde zuri bihurtuko da, 

irudiak sortzeko eta aldatzeko... jolas egiteko 

eta  emozioak azaltzeko leku bihurtuko  da. 

Adinik txikienetik, haurrak irudien munduan 

murgildurik bizi dira, nahiz eta gehienetan 

modu pasiboan izan. Gure lorategian antzerkia, 

bideoa, itzalak eta marrazkia nahasten dira, 

haurrei ikuste-esperientzia ludiko eta aktiboa aukeran jartzeko asmotan.” 

 
 
 
 
Entzuteko garaia amaitzen denean, eskenatokia 

eta erabilitako gauzak esploratzeko aukera 

emango zaie. Jolas horretan haurtxoen eta 

helduen arteko hainbat egoera interaktibo 

gertatzen dira. 

Horrela, poliki-poliki, alde egiteko garaia iristen 

da. Interpreteek irteeraraino laguntzen diete 

niniei, eta agur esaten diete. 

IRUDI BILDUMAGILEAK 
  



OIHARTZUN ARTISTIKOAK IKASGELAN 

 

“LORATEGIAN” ikuskizunak seguru izugarrizko oihartzuna sortu duela 

neska-mutilengan eta baita irakasleengan ere. Hau egoera pribilegiatua da, 

ikasgelan sormena lantzea ahalbidetzen duelako irudien bidez lorategiaren 

inguruko gaia landuz. 

Haurrei erakusteko irudiak aukeratzerakoan, hezitzaile bakoitzak taldearen 

interesak hartuko ditu aintzat, baita bere gustu pertsonala ere. Hiru 

ikerketa-arlo proposatzen ditugu: 

 Norberaren eta munduaren aurkikuntza. 

 Hizkuntzaren eta ezagutza-gaitasunen garapena. 

 Hizkuntzaz bestelako adierazpideen garapena. 

Hirugarren horretan sakontzea gomendatzen dugu, ikuskizunaren 

proposamenarekin zuzenean lotuta baitago. Izan ere, irudimena erabiltzeko 

eta irudiak sortzeko aukera ematen du; hortaz, txikien irudimena pizten 

laguntzen du, eta adierazpen-teknikak ezagutu ditzaten. 

Kartoi-kaxen bidez zehaztu daitekeen 

proposamena. 1. 

OBJEKTUAREN AURKEZPENA. 

Egun batean, antzezpena eta gero, 

ikasgelara iristean neska-mutilek pakete 

handi bat ikusiko dute. Paketearen 

inguruan eserita galderak egiten hasiko 

dira: guretzako al da? Nondik iritsi da? 

Eta batez ere…Zer dago barruan? 

Paketea estaltzen duen opari papera 

pizkanaka urratuz, kartoiz zuriko kutxak 

eta irudi gabekoak aurkituko dituzte. 
  

                                              
1 Horrelako kaxak Interneten aurki daitezke, hala nola Rajapack eta Ratiform 
webguneetan. 



1. OBJEKTUAREN AZTERKETA SENTSORIALA. 

Haur bakoitzak kutxa zuri bat hartuko du, norberak bere irudi lorategia 

sortzeko.  

Irudi berri honek neska-mutilei ontziarekin jolasteko grina piztuko die, 

birak emanez, mugituz eta besteen ondoan kokatuz dorre txikiak 

eratzeko. 

2. IRUDIAK SORTZEA. 

Kutxa bakoitza irudiak bilatu eta sortzeko gonbidapen pertsonal batean 

bilakatzen da. Kutxaren aurpegi bakoitzak adierazpen teknika 

desberdinak aztertzea ahalbidetzen du eboluzio garapen desberdinen 

arabera: 

 Gustuko dugun animalia edo landare bat aukeratzeko irudiak bilatzea. 

 Lorategiko belarra irudikatzeko pintura teknika desberdinak lantzea. 

 Kolore eta ehundura desberdinak dituzten materialak erabiltzea loren 

leuntasuna eta koloreak adierazteko. 

 Lorategien, loren eta animalien margolanak aurkitzea eta zirrara 

sortzen digun bat aukeratzea. 

 Beste aukera batzuk aztertzea. 

 Collage bat sortzea irudien zatiekin, gometsekin, margoekin eta 

mutilaren edo neskaren argazkiarekin. “Ni eta lorategia” gaiaren 

gaineko azterketa. 

Ikastetxeak lorategirik badu edo bertatik gertu bateren bat aurkitzen 

bada irteera txiki bat antolatu daiteke material desberdinak jasotzeko: 

hostoak, loreak, fruituak, harri txikiak… Ondoren lorategi bat osatuko 

dute jasotako guztiekin. Esperientzia hau kamerarekin grabatu daiteke 

gero eskolan proiektatzeko. 

3. IRUDIEKIN JOLASEAN. 

Kutxaren eraldatze prozesua amaitzean edo prozesu horretan zehar joko 

desberdinak sustatu daitezke arrazoitutako sorkuntzetan oinarrituta. 

 Lorategiko belar guztiak pilatzea zelai berde horizontal handi bat 

sortzeko. 

 Dorre txikiak egitea loren ehundurekin eta koloreekin. 

 Aukeratutako animalia eta landareekin jolastea mugimenduaren eta 

soinuaren bidez bata bestearekin elkarrekin erlazionatuz. 

 Gelako neska-mutilen irudiekin lorategi-dorre handi bat eraikitzea 



4. JOKOAREN LUZAPENA. 

Prozesua amaitzean ikasle bakoitzak irudiz betetako lorategi aparta 

birsortuko du jolasten jarraitzeko balioko duena. 

Lorategi berriak gelan utzi daitezke edo ikasle bakoitzak bere etxera 

eraman ditzake. Irudi-ontzia  eskolan garatutako bizitza eta arte 

esperientziarekin zerikusia duen lotura batean bihurtzen da eta gainera 

esperientzia hau gurasoekin partekatu dezakete. 

 
  



 


