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LIBURU HAU? 

JARDUERA-PROPOSAMENA 

IDAZKETA-TAILERRA 

Irakurri ozen 63. orrial-
dea, eta hitz egin ikaslee-
kin, galdera honetatik 
abiatuta: Zer ari zaio esa-
ten Bele andrea sugeari?
Eskatu beleak sugeari zer 
esaten dion imajinatzeko, 
eta hiru esalditan adie-
razteko. Azpimarratu ha-
rridura-ikurrak erabili 
behar direla Bele andrea-
ren haserrea erakusteko.

BAKARKA 

Eskatu ikasleei istorio honen edukia laburbiltzeko koader-
noan, hiru iruditan (adib.: Sugea arrautzak lapurtzen. Hontza 
eta belea buztinezko arrautzekin. Sugea, arrautzak bere gorpu-
tzaren barruan dituela).

BIKOTEAK  

Alegietan, pertsonen antzera jokatzen dute animaliek. Osatu 
ikasle bikoteak, eta eskatu istorio honetako pertsonaiak go-
goratzeko (adib.: Bele andrea erosketak egitera doa, Bele jaunak 
farmazian egiten du lan...). Ondoren, egin bateratze-lana.

Bukatzeko, hitz egin istorio honen irakaspenaz; izan ere, ale-
gia guztiek dute bat, nahiz eta ageri-agerian egon ez. Zein 
izan daiteke istorio honen irakaspena? Bat baino gehiago al 
ditu? Ikasleei entzun ondoren, idatzi ondorioak arbelean 
(zuhurtasuna eta pazientzia, arriskua gainditzeko; komunitate-
ko beste kide batzuekin batera lan egitearen garrantzia…).

ARTE HEZKUNTZA (PLASTIKA)   

Hontzaren estrategia zein den ongi uler dezaten, proposatu plas-
tilinazko edo buztinezko bina arrautza egiteko eta apaintze-
ko. Behin hori eginda, sar ditzatela galtzerdi luze batean, eta 
apaindu ikasgela barruan arrautzak dituzten sugeekin.

Arrautzak egiten bukatzen dutenean, hausnartu, ahots gora, es-
trategia horrekin hontzak lortu nahi duen helburuaz: Sugea 
akabatu nahi al du? Ala irakaspen bat eman soilik? Sugeak 
berak eramango al du bere burua galbidera?

Egokia da eskarmen-
tu handiegirik ez du-
ten irakurleentzat, erraz 
irakurtzekoa baita, bai ar-
gumentuagatik, bai testu 
gutxi duelako, baina aldi 
berean, kalitate handiko 
narrazioa da. 

Bele andreak arrautza bat 
erruten du egunero, eta 
egunero galtzen du. Ez 
daki zer gertatzen den. 
Halako batean, arrautzak 
nork eramaten dituen ja-
kingo du: zuhaitz bereko 
enborrean bizi den sugeak 
jaten ditu, bera kanpoan 
dela. Bele andreak sugea 
akabatu nahi du, nahiz eta 
oso arriskutsua izan, baina 
Bele jaunak laguntza eska-
tuko dio hontzari, bai bai-
taki sugearenak behin be-
tiko egiteko plan bat buru-
ratuko zaiola.

Adimena erabiliz arris-
ku latzak gainditu dai-
tezkeela erakusten de-
lako alegia labur honetan.

Estrategia bikaina! 
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