
GAITASUNAK GAIAK EGILEA IZENBURUA 

NORENTZAT DA 
LIBURU HAU? 

ZERGATIK IRAKURRI 
LIBURU HAU? 

JARDUERA-PROPOSAMENA 

IDAZKETA-TAILERRA 

Saguen laguntzari esker, 
Romeok eta Julietak elka-
rri maitasuna aitortzean 
amaitzen da liburua.  Es-
katu ikasleei beren ustez 
istorioak nola jarraituko 
duen idazteko: protago-
nisten maitasunak aurre-
ra egingo duen, Julietak 
ikasten jarraituko duen, 
Romeok tartak egingo di-
tuen, zer pasatuko den 
saguekin…

BIKOTEAK 

Proposatu ikasleei, bikoteka, jatorrizko Romeo eta Julieta nobe-
lari buruzko informazioa bilatzeko. Ondoren, bi bertsioak 
kontutan izanda, animatu deigarrienak iruditu zaizkien an-
tzekotasunak eta ezberdintasunak biltzen dituen zerrenda 
bat egitera.

BIKOTEAK 

Kapitulu bakoitzaren izenburuak bertan zer pasatuko den la-
burbiltzen du. Animatu ikasleak gehien gustatu zaizkien 
hiru izenburuak hautatzera, eta hitz gutxi batzuetan azaldu 
dezatela haien esanahia eta testuarekin duten harremana.

BAKARKA 

Eskatu ikasleei gai honi buruzko hausnarketa egiteko: saguek, 
Julieta eta Romeo gerturatzeko asmoarekin, Julieta ikara-
tzea erabakitzen dute, baina beldurtu dena Romeo dela ikus-
tean, harrituta geratzen dira. Ikasleak ere harritu al dira? 
Gizonezkoak, emakumezkoak baino ausartagoak direla uste 
al dute? Zergatik? 

Irakurle mota guztien-
tzat, irakurketa arina, atse-
gina eta jarraitzeko oso 
erraza baita. 

Era dibertigarrian eta ino-
lako dramatismorik gabe, 
gai garrantzitsuak plan-
teatzen dituelako liburu 
honek, hala nola ezetza 
jasotzeko beldurra. Zai-
la iruditu arren, gure he-
lburuak lortzea eta gure 
beldurrak gainditzea po-
sible dela erakusten digu 
istorioak. 

ORRIALDE KOPURUA: 96 

Julieta, Romeo 
eta saguak

Mariasun Landa Animaliak. Maitasuna. 
Bakardadea. 
Beldurra. Harreman 
interpertsonalak

Ekimenerako eta 
ekintzaile izateko 
sena. Ikasten 
ikasteko

ARGUMENTUAREN 
LABURPENA 

Julietak tartak egiten eta 
dastatzen gozatzen du, 
etxeko saguen zorione-
rako. Halako batean, Ju-
lietak tartak egiteari uz-
ten dio, eta saguek zerga-
tia bilatzea erabakitzen 
dute, erremedioa jartzeko. 
Julieta Romeoz maite-
mindu da, bere irakasleaz, 
baina lotsatiegia da Ro-
meori bere maitasuna ai-
tortzeko. Saguei esker, Ju-
lietak eta Romeok elkarri 
dioten  maitasuna aitort-
zen dute, eta berriro tar-
tak egiten hasten da Ju-
lieta. 

Goseak argitasuna 
areagotzen du… 


