
GAITASUNAK GAIAK EGILEA IZENBURUA 

NORENTZAT DA 
LIBURU HAU? 

ARGUMENTUAREN 
LABURPENA 

ZERGATIK IRAKURRI 
LIBURU HAU? 

JARDUERA-PROPOSAMENA 

IDAZKETA-TAILERRA 

Esan ikasleei idazteko 
zer-nolako harremana du-
ten aitona-amonekin, eta 
zenbat denbora ematen 
duten haiekin (norbaitek 
aitona-amonarik ez badu, 
pentsa dezala familian no-
rekin ematen duen den-
bora dezente, eta idatz de-
zala hari buruz). Eskatu, 
halaber, aitona-amonak 
marrazteko, eta alderdi 
hauetakoren bat azaltze-
ko: Zenbatetik behin ego-
ten dira elkarrekin? Zer-
tan jolasten dira? Zer ikas-
ten dute? Kontatzen al 
dizkiete txikiak zireneko 
pasadizoak? 

BAKARKA 

Eskatu ikasleei familian irakurtzeko liburua (gurasoekin, seni-
deekin, aitona-amonekin, osaba-izebekin...), eta elkarri etiketak 
idazten jolasteko, batzuek eta besteek zer iritzi dituzten jaki-
teko. Elkarrekin irakurtzea eta lehen inpresioak baztertzen 
ahalegintzea da helburua. Ondoren, eskolan, etxeko espe-
rientziaz hitz egin beharko dute.

BIKOTEAK  

Osatu bikoteak, inoiz elkarrekin ibiltzen ez diren ikasleak 
elkartuz, eta eskatu bina etiketa idazteko: bat, beren burua-
rentzat, eta bestea, egokitu zaien bikotekidearentzat. Ondo-
ren, txandaka, azaldu dezatela zergatik idatzi dituzten etike-
ta horiek, bai beren burua definitzekoa, bai beren bikoteki-
dea definitzekoa, eta azken honek esan dezala ados al dagoen 
bere etiketan jartzen duenarekin. 

Bukatzeko, moderatu hizketaldi bat, argi gera dadin oso bide-
gabea dela pertsonak itxuragatik edo haiei buruz esan digu-
tenagatik bakarrik epaitzea, guztiok baititugu alde onak 
eta txarrak, eta hain zuzen, denok desberdinak izatea delako 
dibertigarria eta aberasgarria.

TALDEA  

Osatu ikasle taldeak eta banatu untxitxoen etiketa guztiak. 
Talde bakoitzak hiztegian begiratuko du zer esan nahi duen 
egokitu zaien adjektiboak, eta horrez gain, ipuinean halako-
tzat jo den untxiaren izaerarekin lotuko dute, definizioare-
kin bat al datorren ikusteko, bai eta hitz-familiak egiteko 
ere. Azkenik, taldeek denen aurrean erakutsiko dituzte be-
ren bilaketen emaitzak.

Era guztietako irakurleen-
tzat; bereziki, animalien 
istorioak gogoko dituzte-
nentzat. Elementu identi-
fikagarri asko ditu, arazo-
rik gabe jarraitu daiteke 
ilustrazioen bidez, eta oso 
gomendagarria da lexikoa 
aberasteko.

Untxi aitak eta amak amo-
narekin utziko dituzte 
beren hogei seme-alabak. 
Joan aurretik, ongi azal-
duko diote nolakoa den 
untxitxo bakoitza. Amo-
nak, oso arduragabea de-
nez, etiketa bana jarriko 
die untxitxoei, ez ahazteko, 
baina haize-bolada batek 
eraman egingo ditu denak. 
Beraz, haien jokabideari 
erreparatuko dio, nor den 
nor jakiteko, baina uste ez 
bezala, inork ez du jokatu-
 ko ohikoa duen moduan.  

Zer-nolakoak diren eta 
zer egoera bizi duten ja-
kin gabe, arintasunez, bes-
teak etiketatzea eta epai-
tzea zeinen bidegabea den 
erakusten duelako.

Bai dibertigarria: 
desberdinak 
gara denok! 
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Etiketa untxiak Gabriela Keselman Berdintasuna. 
Familia. Heldutasuna. 
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Hizkuntza-
komunikazioa. 
Sozial eta zibikoak


