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0. LIBURUAK, ARBELA ETA… ANTZERKIA.  

Testu hau irakurtzen hasi izanak ikasgelako jarduna gauzatzeko erreminta gehiago izateko 

nahia duzula adierazten du. Liburuak, arbela eta… antzerkia; zergatik ez? Antzerkia oso 

erreminta baliogarria izan daiteke jakin-mina pizteko, beste ikuspegi batzuk ezagutzeko eta 

gorputza ikasgelako jardunaren erdigunean jartzeko. 

Egun batzuk barru Peter Pan antzezlana ikustera joango zarete. Obra honi esker magia, 

fantasia, askatasuna eta dibertsioa betiko sartuko dira gure bizitzan. Umeentzat, Peter Pan 

ikustea abenturaz beteriko mundu magiko batean barneratzea da; helduentzat, 

maitagarrietan sinesten genuen eta geure Sekula Betiko Lurraldera hegaz joaten gineneko 

garaiak gogora ekartzea. 

Unitate honek amesten jarraitzen eta zeuen dibertsioz beteriko mundua ahaztuta dutenekin 

partekatzen lagunduko dizue. Irakurri eta egin ezazu zeure, jarraitu hasieratik bukaerara, 

desordena ezazu edota aukera ezazu gogokoen duzun atala. Izan ere, jakingo duzunez, 

hezkuntzan ez dago formula magikorik; ikasle guztiak ez dira berdinak, eta ez gara beti 

modu berean sentitzen. Horregatik, garrantzitsua da proposamen hau zeure erara 

gauzatzea, ikasleen iritzia entzunda eta jarduera bakoitza zeuen ikasgelan duzuen 

errealitatera egokituta. Animatuko zara? 

  



1. KLASEAN IKERTZEN. Antzerkira joan aurretiko jarduerak.  

1.1. SARRERA.  

Jolasa izango da unitate didaktiko honen ardatza. Jolastuz ondo pasatzen dugu, bakarrik 

egoten ikasten dugu, eta baita gainerakoekin egoten ere; errespetua eta entzutearen gisako 

baloreak lantzen ditugu, eta baita irudimena ere, orain edota etorkizunean edozein egoerari 

aurre egin ahal izateko. 

Hurrengo orrialdeetan jostailu ezagunekin jolastea eta berriak ezagutzea proposatuko 

dizuegu. Dibertsioa izoztera gonbidatuko zaituztegu, eta geroago erreskatatzera. Eta, batez 

ere, garrantzitsuena izango da ulertzea jolasa betidanik existitu izan dela eta besteekin 

erlazionatzen eta zoriontsuago izaten laguntzen digun zerbait dela. 

1.2. IZOTZA APURTZEN. JOLASEN TIRADERA. 

Unitate honekin hasteko jolasen tiradera bat bilatu behar duzu, hau lortzea oso erreza da, 

bilatu kartoizko kutxa bat eta barruan sartu hurrengoa: Kalean hartutako harritxoak dituen 

poltsa bat, freskagarri baten lata hutsa (zapalduta) eta ziba bat. Zure ikasleekin betidanik 

ezagutzen dituzun jolasak egiteko erabiliko dituzu objektu horiek. 

1.2.1. 0 JARDUERA. JOLASTU, JOLASTU… ORAIN ETA BETI.  (50 m + 50 min.) 

Batu zure ikasleak eta eman jolasen tiraderaren berri. Agian, ezagutuko dituzte bertan 

dauden objektuak eta jakingo dute nola jolastu. Edo agian baten batek bai eta besteren 

batek ez… seguruenik jakingo ez dutena da zu, beren gurasoak eta, agian, beren aitona-

amonak ere objektu horiekin jolasten zinetela beraien adina zenutenean. Komentatu. 

Objekturen bat ezagutzen ez badute, azal iezaiezu nola jolasten den. 

● harritxoak: txinoetara jokatu1 

● lata: bote bote jolasa2 

● Ziba: ziba dantzan jarri 

Klasea jolasean igarotzea proposatzen dizuegu. Txinoetara jokatzen has zaitezkete. 

Ikasgelatik irten gabe egin dezakezue eta taldeka jokatu. Jolas honekin ederto pasatuko 

duzue eta matematika eragiketak egiten ikasten jarraitzeko lagungarria izango zaizue. 

                                                
1
 Jokalari bakoitzari 3 txanpon emango zaizkio (edo 3 garbantzo edo 3 paper zatitxo), eta eskuan gordeta 

izango ditu. Guztiek batera eta beste jokalariek ikusi gabe, nahi duten txanpon kopurua (1, 2 ,3 edo bat ere ez) 
esku batean edukiko dituzte, eskua ondo itxita, eta mahai gainean jarriko dute. Ukabil guztiak mahai gainean 
ondo itxita daudela, jokalariek, txandaka, beren ustez  ukabil guztiak kontuan hartuta, guztira dagoen txanpon 
kopurua asmatzen saiatu beharko dute. Ezin da zenbakia errepikatu: jokalari batek “8” esaten badu, beste 
inork ezingo du esan. Jokalari guztiek beren aurreikuspena egin ostean, eskuak zabalduko dituzte denek 
batera, guztira dagoen txanpon kopurua zenbatuko da eta asmatu duen jokalariak irabazi egingo du. 
2
 Egin lurrean borobil bat klarion bat erabiliz. Hartu freskagarri baten lata edo botila huts bat eta jarri borobilaren 

erdian. Erabaki zozketa bidez nori tokatuko zaion hastea. Lehenengo jokalariak ontzi hutsari bizkarra emanda 
jarri beharko du. Beste ume batek ostikoa emango dio ontziari. Hasierako umeak ontziaren bila joan beharko du, 
hartu, berriz borobilaren erdian jarri eta “BOTE!” oihukatu. Hori egin bitartean, gainerako partaideek ezkutatzera 
alde egingo dute. Hortik aurrera umea bere kideen bila joango da. Haietakoren bat ikusten badu, korrika 
borobilera itzuli, hanka bat barruan sartu eta hau oihukatuko du: “BOTE, BOTE Karlosengatik!” edo dagokion 
jokalariaren izena. Orduan, Karlosek bere ezkutalekua utzi eta biribilean sartu beharko du. Harrapatua izan 
denak oraindik ez du dena galdu, bere kideek ontziari ostiko bat emanez salba dezakete eta. Norbaitek hori 
egitea lortzen badu, harrapatutako jokalari guztiak aske geratu eta berriz ezkutatuko dira. Jokoa bukatzeko, 
ezkutatutako kide guztiak aurkitu beharko dira. 
 

 



Proposatu ikasleei jolas-orduan bote-

botean jokatzea eta gero nola pasatu 

duten, zer arazo izan dituzten eta joko 

horretatik gehien zer gustatzen zaien 

esatea. Egun horretan bertan, eskatu 

etxean zertara jokatu duten kontatzeko 

eta beraien ama, aita, amona, 

aitonari… umetan zein jokotara 

jokatzen zuten galdetzeko. Ondo 

azaldu eta eskolan ikaskideekin 

jokatzeko behar dutena eman 

diezaietela. 

Hurrengo egunean, ikasleei gurasoek kontatutako jolasen aurkezpentxoa egingo duzue 

eskolan, eta jolasen tiraderan sartuko dituzue ekarri dituzten objektuak. Horrela, momentuz, 

orainaldian bizitzeko, iraganetik erreskatatu ditugun esperientzia posibleen tiradera 

bihurtuko da. 

1.3. JARDUERA. DIBERTSIOA IZOZGAILURA!  

Txikitan gure gurasoek jolaserako erabiltzen zituzten objektu mordoa daudela erakutsi digu 

jolasen tiraderak. Baina gaur egun erabiltzen ez dituztela konturatzeko ere balio izan digu. 

Helduak zergatik ez dira jolasten? Honek elkarrizketarako aukera eman dezake. 

Noiz ikusi ditugu azken aldiz gure gurasoak… jolasten? Imajinatzen ditugu gure gurasoak, 

txikitan, jolasean? Nolakoak izango ziren? Zer gustatuko zitzaien egitea? Orain zergatik ez 

dute egiten? Helduak zergatik ez dira jolasten? Nolakoak dira helduak? Zer egiten dute? 

Nolako gauzak axola zaizkie? Guk nolakoak izan nahi dugu helduak garenean? 

Helduak garenean gauzak orain bezala egiten jarraitu nahi badugu, horiek ez ahazteko 

elkarrekin lan egitea proposatzen dizuegu. Denboraren kapsula sor dezakezue! 

1.3.1  1. JARDUERA. IMAJINATZEN DUT… (20 min.) 

Ezer baino lehen, hitz egin gustatzen zaizkizuen gauzei buruz eta pentsatu zer sartu nahi 

duzuen denboraren kapsulan. Banakako zein taldekako antzezpen txikien bidez egin 

dezakezue. Esate baterako, gehien gustatzen zaizuena izozkia jatea bada, imajinatu 

nolakoa den, zenbat bola dituzun, zer zaporetakoa den, miazkatu eta imajinatu nola 

zikintzen zaizuen ahoa jatean. Edo, bestela, gehien gozarazten dizuena baloiarekin jolastea 

bada, imajinatu nolakoa den baloia, nola hartzen duzuen, asko ala gutxi pisatzen duen, 

elkarri nola pasatzen diozuen, nola ospatzen duzuen urrunera botatzea lortzen duzuenean… 

Isilean, txandaka, egin beharrezkoak diren antzezpenak zeuen elementu zein egoera 

gustukoenak aurkezteko. 

  



1.3.2. 2 JARDUERA. DENBORAREN KAPSULA ERAIKIKO DUGU 

Eta zer da denboraren kapsula? Asko dira beraien kapsula propioa eraiki dutenak. Bakoitzak 

era batekoa; zapata kutxa bat, kristalezko ontziak, bidaiarako maleta bat… Hemen dituzue 

zeuen kapsula propioa nahieran sortzeko lagungarriak izan daitezkeen zenbait adibide. 

 

 



 

Helduak izatera iristen zaretenean galdu nahi ez dituzuen gauzak identifikatzen 

dituzuenean, kutxa batean biltzeko modua aurkitu beharko duzue. Objektu3, irudi, argazki 

edota mugikorrarekin grabatu eta pen-drive batean gordetako audioen bidez izan daiteke. 

Audio hori grabatzeko, lehendabizi gauza guztien zerrenda egin dezakezue eta gero, 

txandaka, ozen irakurri. 

Denboraren kapsulan gorde ditzakezuen gauzen adibideak: 

- gehien gustatzen zaigun jolasa/jostailua 

- talde-argazki bat, zuen lagunak nor ziren gogoratzeko 

- zuen ustez munduko txokolatezko bizkotxorik onena denaren errezeta 

- zeuen abesti gustukoenaren audioa, zeuek abestuta 

- (...) 

Kutxan azalpen-gutun bat ere sar dezakezue, urte batzuk barru kutxak barruan zer duen eta 

zergatik erreskatatu beharko zenuketen gogoratzeko. Nahi baduzue, eredu hauetakoren bat 

inprima dezakezue, bertan idatzi eta gutunari itxura zaharkituagoa emateko. 

                                                
3
 Kapsula itxi gabe utz dezakezue antzezlana ikustera joan arte. Seguru obra ikusi ostean galtzea 

nahi ez duzuen gauza gehiago bururatuko zaizkizuela. 



  

Denboraren kapsulak funtzionatzeko ezinbestekoa da oso ondo ixtea (enbalajerako zinta 

erabil dezakezue) eta inork aurkituko ez duen nonbaiten gordetzea. Ikastetxeko lekuren bat 

izan daiteke, trasteak gordetzen diren ganbara edota lorategian zuloa egin eta kapsula 

bertan lurpera dezakezue. Bertan irekitzeko aukeratutako data idatzi beharko duzue… 30 

urte barru?????!!!! 

 

2. IKASGELATIK ANTZOKIRA. Antzezlan bat ikusteko bizipena.  

Orain arte egindako lanak antzokira jolasten eta amesten jarraitzeko gogoz iristeko balio 

izan du. Peter Pan obrak zuen ametsak zein irudimena are gehiago aberasten lagunduko 

dizue… eta inoiz galdu nahi ez izaten! 

  



Sinopsia 

Peter Pan dantza-ikuskizuna da, James Matthew Barrie egilearen “Peter eta Wendiren 

abenturak” liburuan oinarritua. Hark 13 urteko anaia nagusia galdu zuen 6 urte zituela, bere 

eredu zena. James hazi egin zen eta anaia betiereko haur gaztea izan zen. 

Liburuan egileak mundu paralelo bat sortzen du: lehendabizi lorategi bat eta ondoren uharte 

bat, non beren orgetatik erori eta gurasoek ahantziak izan diren haurrak muga fisiko eta 

denborazkorik ez duen espazio batean dauden. “Sekula betirako” uhartean garrantzitsuena haur 

bakoitzaren buruan dago. Horra iristen dira helduek ahantzitako gauzak, bizitza errealean 

lekurik ez dutenak. 

Ikuskizunean, protagonista ezin dela hazi ohartzen da, eta helduen sentimenduak ere ez dituela. 

Apika sekula jaio ez zen izakia da, denboran esekita geratua, espazioan hegan. 

Beraz, Peter Panek ezin ditu bere urtebetetzeetako tartako kandelak itzali! 

Estrainaldia Espainian, Italiatik iritsia. 

FACTORY-TRANSADRIATICA COMPANY – Lecce, Italia. 

  



3. PUNTU ETA JARRAIAN. Antzerkira joan osteko jarduerak.  

3.1. HAUSNARKETA. 

Ikasgelara itzulitakoan, antzokira egindako irteeraren eta Peter Pan obraren inguruan hitz 

egingo dugu. 

Zer iruditu zaigu? Ezagutzen genuen istorioa? Nolakoa da Peter Pan? Bere zein ezaugarri 

gustatzen zaigu gehien? Gutako nork dauka Peter Panen antza? Zergatik? Eta gainerako 

pertsonaiak? Haietakoren batek gure inguruko norbait dakarkigu gogora? 

Ikusi berri dugun antzezlanaren zein aurretik egindako jardueren bitartez, gure gurasoak 

umetan nola jolasten ziren ikusi dugu, eta pixkanaka, urteek aurrera egin ahala, jolasa, 

dibertsioa eta ametsak alde batera geratzen direla konturatu gara. Etorkizunean guri hori ez 

gertatzeko, geure denboraren kapsula sortu dugu. Alabaina, badago egin dezakegun beste 

zertxobait, gure gurasoak berriz ere jolas daitezen lortzeko eta, ahal bada, gurekin egin 

dezaten! Hurrengo jarduera lagungarri izan daiteke. 

3.2. PETER PAN IZAN NAHI DUT! 

Ikasgela belaunaldiarteko jolastoki bihurtuko dugu, jende guztiak, adinari erreparatu gabe, 

gozatu ahal izateko. Horretarako gure tiraderan gordetako jolasak errekupera ditzakegu eta, 

nahi izanez gero, Peter Pan obran ikusitako beste batzuk gehitu. Wendyk eta Peter Panek 

egin bezalaxe, ondoko jolas hau probatzera gonbidatzen zaituztegu: 

3.2.1. 3 JARDUERA. PETER PAN Y WENDYREN JOLASAK 

 Ispiluaren jolasa 4 

Kidearen mugimenduak imitatzean datza. 

Bikoteka eserita, batek ariketa gidatuko du eta besteak ispiluarena 

egingo du; lehenengo aurpegiarekin keinuak eginez, gero 

gorputz-enborra eta besoak ere erabiliz. Ondoren, zutunik, 

gorputz osoa erabiliz. Trukatu rolak. Hasieran poliki egin 

behar da, kideak imitazioa egin ahal izateko. Saiatu 

ahalik eta mugimendu antzekoenak egiten. Ispiluaren 

jolasak psikomotrizitatea eta talde-lana lantzen 

lagunduko digu. 

  

                                                
4
 https://www.urtxintxa.eus/es/kdahtb-teknika/espejo/ 

 

https://www.urtxintxa.eus/es/kdahtb-teknika/espejo/


 Eutsi barrerik egin gabe5 

Partaide 2 edo gehiago egon daitezke jolas honetan. Elkarri begira egon beharko dute, 

tinko-tinko, eta barreari ahalik eta denbora luzeenean eutsi. Lehenengo barre egiten duenak 

galdu egingo du. Edozein trikimailuk balio du (keinuak egiteak…), baina ukitu gabe. 

Barre egitea osasuntsua eta dibertigarria da. Gorputza erlaxatzen digu eta ondo 

sentiarazten gaitu. Halaber, jolas honetan, harremanak sendotzen lagunduko digu. 

 Bat-batean, hegan egin dezaket!  

Jolas honetarako ordenagailua eta proiektorea beharko ditugu. Paretan irudi bat 

proiektatuko dugu eta, bere aurrean jarrita, leku horretan gaudela imajinatu beharko dugu. 

Zer egingo genuke? Nola mugituko ginateke? Dibertigarriena gauza ezinezkoak egiteko 

gaitasuna dugula imajinatzea da; adibidez, zeruan hegan egitea. 

6 

Orain gunea parte hartu nahi duen orori zabaltzea proposatzen dizuegu. Lehendabizi 

ikastetxeko gainerako ikasleekin egin dezakezue, edo zuzenean zeuen senideekin. 

Aprobetxatu ikastetxeko ospakizun egun bat zuen ikasgelara gurasoak edo beste senideren 

bat gonbidatzeko, belaunarteko jolastokian parte har dezaten. Hori posible ez bada, etxean 

egin ditzakezue jolasak. 

  

                                                
5
 

https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+
risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-
UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDo
ATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false 
6
 Jarri ditugun irudiak Peter Pan obran oinarritutako lekuenak dira. Antzezlaneko eszenak oinarri gisa 

har ditzakegu eta pertsonaien ekintzak imitatu, geure ekintza propioak imajinatzeaz gainera. 

https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false
https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false
https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false
https://books.google.es/books?id=Jy597tKC1A0C&pg=PA45&lpg=PA45&dq=juego+de+aguantar+la+risa&source=bl&ots=LejRTAKkYv&sig=ACfU3U1z2-UtaPC2sk2hrm0XnVtXlhs5Yg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpx7aRpN3nAhVBcBQKHcGLDTw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=juego%20de%20aguantar%20la%20risa&f=false


3.2.2.  4. JARDUERA. “BETIKO UME” DIPLOMA  

Belaunarteko jolastokian parte hartu eta ume baten moduan gozatu izanak saria merezi du. 

Saioaren bukaeran “Betiko ume” diploma bat egin dezakezue partaide bakoitzarentzat. 

Aurretik prestatuta utzi behar dituzue. Ona hemen iradokizun bat: 

Zuen senideak ikastetxera datozen egunerako eska iezaiezue beraien argazki bat ekartzeko 

(aurretik zuri bidal diezazukete, emailez, eta zuk inprimatu). Senideek ikastetxera joaterik 

izan ez badute baina jolasa etxean egin baduzue, diplomaren ariketa ikasgelan bertan egin 

dezakezue hurrengo egunean. 

Inprimatu ondoko irudia (Peter Panen silueta eta obraren testuetatik ateratako poema) orri 

batean edo A4 tamainako kartulina batean. Moztu senidearen argazkiko aurpegia eta itsatsi 

Peter Panen aurpegiaren gainean. 

Bukatzeko, senide bakoitzaren izena jarri eta dagokion ikasleak sinatu egin beharko du, 

diplomari jolasen, ametsen eta dibertsioaren ikertzaile baten sinadurak ematen duen 

seriotasuna eta zorroztasuna emateko. 

  



 

Sinesten du piratengan, indioengan eta beren mantuetan, 

Kaioengan eta beren kantuetan. 

Sinesten dut itsasertzean apurtzen diren olatuetan, 

sinesten dut bainilazko izozkietan. 

 

Sinesten dut neguko basoan, 

gau ilunean, bizitza guztirako jolasean. 

Nik sinesten dut eta ez naiz beldur, 

sinesten dut hitz lotsagabeetan. 

Nik sinesten dut… 

Sinesten dut maitagarriengan! 

Bai, nik sinesten dut maitagarriengan, 

maitagarri eder, goxo eta despistatuengan.  



3.3. JARRAITUKO DU… 

Unitate honetan ametsak zein dibertsioa mantentzearen garrantzia ikasi duzue eta, era 

berean, jolas berriak ikasi dituzue. Jarraian, ondo pasatzeko beste modu batzuk 

proposatuko dizkizuegu, hasitako bidetik jarraitzeko. 

● Humor sapiens.com Barre-terapia ariketak 

Gune honetan barre-terapietan erabiltzen diren ariketak aurkituko dituzu, eta baita etxean, 

familian zein bakarka egiteko gomendioak ere. Barre-terapeutek, espezialistek eta barre-

zaleek gune hau aberasten jarraitzea espero dugu. 

http://humorsapiens.com/risoterapia/ejercicios-de-risoterapia 

● Ikastetxeko jolastokiko nire jolasak 

Gure haurtzaroko haur horretara bueltatzen saiatuko gara, jolasorduetako momentu 

dibertigarri eta jostari horietara, eta, horretarako, garai horretan egiten genituen jolasak 

gogora ekarriko ditugu. 

Animatuko zara momentu eder hau bizitzera? 

http://www.elmercaderdejuegos.es/blog/los-25-mejores-juegos-del-recreo-de-ninos-

de-los-80.html 

Unitate didaktiko honetarako beharrezko materiala: 

 

● kartoizko kutxak, harritxoak, freskagarri baten lata hutsa, ziba bat…  

● ahots grabagailua (mugikorra izan daiteke) 

● pen-drivea 

● kartulinak (edota A4 tamainako orri zuriak) 

● artaziak, kola 

● boligrafoak 

● ordenagailua eta proiektorea 

http://humorsapiens.com/risoterapia/ejercicios-de-risoterapia
http://www.elmercaderdejuegos.es/blog/los-25-mejores-juegos-del-recreo-de-ninos-de-los-80.html
http://www.elmercaderdejuegos.es/blog/los-25-mejores-juegos-del-recreo-de-ninos-de-los-80.html

