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Markosek ez daki zerga-
tik dagoen bere ama kartz-
elan. Animatu ikasleak 
gaiaren inguruko haus-
narketa egitera, azaldu de-
zatela idazlan batean ea 
onuragarria den (ala ez) 
gurasoek seme-alabei in-
formazioa ezkutatzea. 
Hobea al da gauzak ez ja-
kitea momentu txarrak ez 
pasarazteko? Inoiz ezku-
tatu al dizuete geroago ja-
kin duzuen zerbait? Kasu 
horretan, zein izan zen 
zuen erreakzioa?

BAKARKA

Eskatu ikasleei liburua laburbiltzen duten 3 ideia idazteko 
(adibidez, familiako arazoak; benetako laguntasuna; bat-bateko 
arazoen azalpena eta ebazpena; bizitzak ematen dizkigun sor-
presak; e.a.).

BIKOTEAK

Animatu ikasleak bikoteka zerrenda bat egitera. Bertan, isto-
rioan zehar Markosek ikasi dituen gauza guztiak idatzi be-
harko dituzte (adibidez: dena ez da dirudien bezalakoa; mo-
mentu zailetan ezagutzen dituzu benetako lagunak; zure bizitzako 
pertsona garrantzitsuenen hutsegitea jasan dezakezu; informa-
zioa ez izateak ez du hobeto sentiarazten…). Gero, bateratze-
lana egin daiteke gelan, besteek esandakoarekin bat etorri 
diren jakiteko. 

MUSIKA 

Nobela honen inguruko ariketa musikal bat egiteko propo-
satu ikasleei. Aukeratu ikasle bat, eta liburuak gogorarazten 
dion hitz bat esateko eskatu. Kide batek, hitz hori errepikatu, 
eta berak aukeratutakoa lotu beharko ditu. Hirugarren ba-
tek, aurreko bi hitzak esan, eta beste bat lotu beharko du. Eta 
honela, gelako kide guztiek hitz bat proposatu arte. Betiere, 
kontuan izan beharko da liburuarekiko nolabaiteko lotura.  
Ondoren, proposatu ikasleei hitz guztiekin kanta bat egi-
teko aukera. Animatu ikasleak kantari musika jartzera, on-
doren denon artean abesteko.  

Ulermen-maila egokia 
duten irakurleei zuzen-
dua; izan ere, literatur ka-
litate handiko lana da, eta 
batzuetan, argumentua 
nahiko konplexua eta go-
goetazkoa izan daiteke.

Istorioko protagonistak 
bere arazoetako batzuk 
kontatzen dizkigu lehe-
nengo pertsonan: bakarrik 
dagoela, ez duela sentitzen 
ez bere aitaren ez bere la-
gunen euskarria, bere ama 
kartzelan dagoela… Baina 
zenbait gertaeraren ondo-
rioz, ikusten du dena ez 
dela berak uste zuen be-
zala, eta bere arazoei au-
rre egiteko gai dela ohartz-
en da. Orain, nahiz eta ez 
izan aitaren eta izebaren 
babesa, badaki hor dituela 
lagunak, laguntzeko prest.

Ulertzen laguntzen due-
lako gauzak ez direla beti 
diruditen bezalakoak; 
batzuetan, gutxien espero 
dugun pertsonek laguntz-
en digute gehien. Ez zai-
gulako komeni inor al-
dez aurretik epaitzea, eta 
besten lekuan jartzen 
saiatu behar dugulako; 
izan ere, agian, egunen 
batean, gu egongo gara 
bestearen lekuan.
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Sozial eta zibikoak

BESTE ARLO 
BATZUEKIN DUEN 
LOTURA 

Musika

ORRIALDE KOPURUA: 112


