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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 Ikimilikiliklik ikuskizuna ikustera joango zarete, sorginik gabeko
sorginen istorioa, ausarten istorio ausarta, magorik gabeko istorio magikoa, hain haur ez
diren haurren istorioa, eta hain nagusi ez diren adinekoen istorioa.
Unitate honek beldurrari eta gure erabakien gainean duen botere gupidagabeari buruz
hausnartzen lagunduko dizue, baina baita definitzen gaituen eta berarekin bizi behar dugun
gure alde deseroso horri buruz ere.
Heziketa-unitate honek lan honi hasiera ematen lagunduko dizu. 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
Sarrera. Izotza apurtzen. LURRISPI SURISPI!!! (30min)
Gaurko klasea ezohiko modu batean hasiko da. Bakoitzak bere lekuan eserita eta isilik egon
behar du,hurrengo abestia entzun ahal izateko.
https://music.youtube.com/watch?v=aK1X6gI2bKM&list=RDAMVMaK1X6gI2bKM
Baga, biga, higa,
laga, boga, sega,
zai, zoi, bele,
harma, tiro, pun!
Xirristi-mirristi
gerrena plat,
Olio zopa,
Kikili salda,
Urrup edan edo klik ...
ikimilikiliklik
Ezagutzen al dugu abesti hau? Zer iruditzen zaigu? Zer esan nahiko du? Imajinatzen dugu
inor hitz hauek esaten? Nor ote zen? Zertan ariko ote zen? Abesti honen hitzak denon
artean komentatu ditzakezue eta antzeko hitz-jokoak pentsatu, gogoratu. Esteka honetan
ikasleekin hitz egiten lagunduko dizun informazioa aurki dezakezu.
https://eu.wikipedia.org/wiki/Baga,_biga,_higa

Agian entzun duzuen abesti honek magia, konjuru, sorgin eta sorginkerien mundura eraman
zaituzte. Baina, egia esan, ba al dakigu zer den konjuru bat? Zerbait magikoki aldatu nahi
izan duzue inoiz eta konjuru
bat egitea pentsatu?
Konjurua formula magiko
bat da, ekintza magiko bat
egiteko.
Batez
ere
sorginkeria bat egitea, jainko
bati (edo naturaz gaindiko
indar bati) deitzea bere
esku-hartzea eskatzeko, edo
gaizkia uxatzea.
Modu dibertigarrian, taldeka
edo banaka, pentsa ezazue
konjuru itxura duen hitzjokoren
batean.
Mikel
Laboak egin zuen bezala,
ezagutzen dituzuen hitzak erreferentzia gisa erabil ditzakezue eta forma magikoa har
dezaten aldatu.

Adibidez:
● Naturako elementuetatik abiatuta: lurra - Sua - Ura - Airea → LURRISPI SURISPI
UR-JA, UR-JA!!!
● Asteko egunetatik hasita: astelehena asteartea asteazkena Osteguna Ostirala

Larunbata Igandea jakinik → ASTERAZKEOSTEOSTILARI!!!
● Gustatzen zaizkigun otorduetatik aurrera: zopa, ogitartekoa, flana, kaneloiak →
flan-zopa eta kaneloien ogitartekoa, bihotzak gora!
● Beste aukera batzuk: ikasturte honetan ezagutu dituzuen hitz berrietatik abiatzea,
ikasten ari zareten beste hizkuntza bateko hitzak, gelan landu berri duzuen gaiari
lotutako hitzak...
Banan-banan edo taldeka, esan ahots ozenez asmatu duzuen hitz-jokoa. Zuk,
irakasle, konjuru hauek jaso ditzakezu zure mugikorrarekin edo audio-grabagailu
batekin. Sortu ordenagailuan IKIMILIKILIKLIK karpeta bat eta gorde unitate
didaktiko honetan erabiliko dugun lehen material hau.

1.1 Jarduera.

HASTAPEN ERRITUA (50min.)

Mikel Laboak eta bere abestiak konjuru eta sorginkeria magikoen mundura hurbiltzen
lagundu digute. Zenbaiten ustez, gaitzak eta, batez ere, gure beldurrak uxatzeko, nahikoa
da erritual magiko txiki bat egitea. Zer uste duzue zuek?
Zalantzarik izanez gero, gelan erritual txiki bat egiten proba dezakegu, funtzionatzen ote
duen ikusteko. Ariketa txiki bat da, eta gure beldurrei buruz eta gure egunerokotasunean
eragiten diguten moduari buruz hausnartzeko denbora eta espazioa emango ditugu.
Hartu orri bat zuen koadernotik eta zati txikitan zatitu ezazue. Bakoitzarengan zerbait
idatziko dugu, ondo sentiaraziko ez dizuen zerbait, beldurtzen zaituena edo gertatzerik nahi
ez duzuena.
Gai hauek kontuan har ditzakezue beldur hauetan pentsatzeko:
●
●
●
●
●
●
●

Beldurrak ditut gogoan dudanean.
Ikasturtea
Gustatzen zaidan kirola
Nire familia
Nire lagunik onenak
Nire gorputza
(...)

Pentsatu nolakoa litzatekeen beldurrak sartzeko ontzi egoki bat. Nolakoa izango litzateke?
Giltzarrapoa/kandadua duen kutxa bat izan daiteke; edo berauek sukaldatzeko lapiko bat;
edo baita plastikozko botila bat ere, geroago zakarrontzira bota ahal izateko. Prest
duzuenean, jarri ikasgelaren erdian. Pixkanaka-pixkanaka, bakoitza paper idatziak ontzian
sartzera hurbilduko da. Aukera bezala, bakoitzak idatzi duen beldurren bat ere irakur daiteke
ozenki,
gainerakoekin
partekatzeko
eta,
horrela,
antzeko
beldurrak
diren
ikusteko.
Paperak
ontzian
sartuta daudenean, ireki ezazue
aurreko ariketan sortu dituzuen
audioen karpeta, eta entzun
guztiak.
Audioak
bukatzen
direnean, bukatutzat emango
duzue
beldurren
aurkako
konjurua.
Listo! Orain zer gertatu den
partekatu dezakezue.
Nola
sentitu
zarete?
Zerbaitetarako balio duela uste duzue? Zerbait aldatu da konjurua baino lehenagotik?
Formula magikoak daudela uste duzue? Edo agian ez dago formula magikorik, baina
gaitzak, gaixotasunak eta gure beldurrak sendatzeko modu desberdinak egon daitezke?
Nola garaitu ditzazkegu?

1.2 jarduera. Sorgina izan nahi dut!!?? (50min.)
Batzuetan, zerbait/norbait ondo ezagutzen ez dugunean, arraroa, desberdina edo ezinezkoa
dela pentsatzeko joera dugu. Baina askotan ideia hori esan digutenagatik, edo entzun
ditugun istorioengatik izaten da. Hori gerta dakiguke pertsona bati buruz, gertatu den zerbaiti
buruz edo iritsi zaigun albiste bati buruz hitz egiterakoan. Denon artean hitz egin:
Inoiz gertatu al zaizue? Gogoratzen al duzue aurretik norbaiten edo zerbaiten ideia egin, eta
gero, errealitatea guztiz desberdina izatea?
Azken batean, ondorioztatu dezakeguna da, norbaiten edo zerbaiten iritzia egiterako orduan,
onena guk geuk ezagutzea dela.
Lan horretan trebatzeko -zerbaiti edo norbaiti buruz egiten dugun lehen ideia ontzat ez
emateko eta hobeto ezagutu ahal izateko denbora gehiago emateko-, ariketa dibertigarri bat
egitea proposatzen dizuegu. 4 irudi horiek banan-banan proiektatu, ikasleek ikus ditzaten.
Irudi hauek ez dira ematen dutena. Batzuetan, gure aurreiritziek edo perspektibarekin egiten
ditugun jolas soilek engainatu egiten gaituzte. Zer ikusten duzue?

Gure hasierako ikerketa-gaira itzultzen bagara, konturatuko gara iraganean antzeko zerbait
gerta litekeela sorginekin. Ba al dakizue nortzuk ziren? Existitzen ziren? Zertan ari ziren?
Horiei buruz iker dezazuen eta lagun diezagukeen informazio guztia bil dezazuen
proposatzen dizuegu, sorginak zer ziren edo zer diren jakiteko. Begiratu interneten, bildu
liburuak, ipuinak, irudiak... aldi baterako liburutegi txiki bat sor dezakezue sorginei
eskainitako gelako apal batean.
Une honetan, zuk, irakasle, Ikimilikiliklik piezaren argazkiak ekar ditzazkezu eta ikasleei
aurkeztu. Obraren laburpena komentatu eta hurrengo saioan antzokira bisita egingo dugula
aurreratu. Hauek ere, sorginei eta beldurrei buruzko aldi baterako liburutegi txiki honetako
beste dokumentu bat izango dira.
https://mariedejongh.com/ikimilikiliklik/

1.3 jarduera. 2020rako erremedioak. (Etxeko lanak + 50 minutuko saioa)
Ez dakigu gaur egun sorginak existitzen diren ala ez, baina pentsa dezakegu ezagutzen
ditugun pertsonetako batek baino gehiagok baduela sorginetik zerbait. Ezagutzen al duzu
katarroa sendatzeko ukenduak erabiltzen dituen norbait? Etxean beste erremediorik
erabiltzen al dute? Lagunekin dantzatzen duen norbait San Juan bezperan?
Hurrengo saiorako proposamena, ikasgelara elementu bat ekartzea da: belar, erremedio
edo erritual bat, zuen etxeko/jatorriko norbaiten ohituraren bat adierazten duena (amona,
aitona, ahaidea, ezaguna...). Konta iezaguzue zer egiten duen, nola erabiltzen duen,
zertarako balio duen... Aurkezpen txiki bat presta dezakezue eta besteak gonbidatu erritual
txiki hori egitera. Ikasgelan bideokamera bat jar dezakezue, edo zuk, irakaslea, saioa
grabatu mugikorrarekin, eta material berri hori Ikimilikiliklik karpetan sartu. Bideo/irudi horri,
2020rako
Erremedioak
dei
diezaiokezue.
Aurkezpen
horien
ondoren,
jakintza eta sinesmen asko
daudela ikasi dugu, hasiera
batean behintzat baliozkotzat
jotzen ez ditugunak, zorroztasun
zientifikorik ez duelako; baina
egia
esan,
gure
gaitzak
gainditzen
laguntzen
digute
nolabait eta gure ohituretan sar
ditzakegu, erabilgarriak iruditzen
bazaizkigu. Errezeta magikoak
izan daitezke?

2. IKASGELATIK ANTZOKIRA. Antzezlan bat ikusteko bizipena
Orain, Ikimilikiliklik anztezlana ikustera gonbidatzen zaituztegu, eta, armiarma, dantza eta
sorginez gain, beldurrez, une onez eta ikasketez betetako edabea sortzen jarraituko duzue.
Sorginei sekulako beldurra nien umetan, nola irudikatuko nukeen ba ni neu urteen
joanean sorgin bihurtuko nintzela?

“TXIRRISTI MIRRISTI, GERRENA PLAT, OLIO ZOPA, KIKILI SALDA,
URRUP, EDAN EDO KLIK, IKIMILIKILIKLIK”2
Halaxe deitzen da Marie de Jongh taldekook prestatzen ari garen proiektu Berria.
Izan ere, gure proiektuaren lehen protagonista sorginei sekulako beldurra zien baina,
denborarekin, “sorgin” bihurtu
den neskato/emakume bat da.
Bigarren protagonista, berriz,
hitza da. Marie de Jonghen
ibilbidean ez dugu hitzik
erabili. Betiere mutu jardun
dugu.
Oraingo
honetan,
ordea, istorioak hala eskatzen
duelako, edo hobe esanda,
kontatzeko modurik egokiena
hitza erabiliz izango dela
jakinik,
hura
baliatzea
deliberatu dugu.
Erronka polita, bada, salda
berean hitza, sorgin keri eta tasunak sartzea.
Eta, zer da partekatu nahi dugun hori? Beldurraren inguruko hausnarketa bat partekatu nahi
dugu, bere izaera zikiratzaileaz, gure erabakien gainean duen botere gupidagabea; baina, aldi
berean, gure identitatearen parte ere badena eta nola jakin behar dugun harekin bizitzen.
Fitxa artistikoa
Egile eta zuzendaria: Jokin Oregi
Jokalariak: Ana Meabe / Leire Omeñaca / Juana
Palacios, Maitane Sarralde
Musika: Adrián García de los Ojos
Jantziak: Rosa Solé
Arreglos Vestuario: Nati Ortiz de Zárate
Argiztapena: Javi Kandela
Eszenografia eraikuntza: Collider Film
Solutions. Koop.
Atrezzoa: Javier Tirado

Efektuak: Joseba Uribarri
Argazkiak: Pío Ortiz de Pinedo
Kartelaren disenua: Ane Pikaza
Produkzio exekutiboa: Pío Ortiz de Pinedo
Produkzio laguntzailea: Nagore Navarro
Ekoizpena: Compañía Marie de Jongh
Eskerrak: Mayda Zabala, Getari Etxegarai y
Eneritz Zeberio

3. PUNTU ETA JARRAIAN. Antzerkira joan osteko jarduerak.
3.1 jarduera. ¿Zeren beldur zara zu? (Etxeko lanak + 30-40 minutuko saioa)
Antzerkira joan aurreko saioetan, ondoezak eta gaixotasunak sendatzeko hainbat modu
ezagutu ditugu. Eta Ikimilikiliklik pieza ikusi ondoren, Martirioren beldurrak ere ezagutu
ditugu, baita sorgin bat izatera nola iritsi zen ere. Baina baliteke gutako norbaitek oraindik ez
aurkitu izana gure beldurrak gainditzeko errezeta egokia, eta horregatik jarraituko dugu
hasitako ikerketarekin.
Zuek Lehen Hezkuntzako ikasleak zarete. Hain gaztea izanik, ohikoa da beldur pila bat
izatea eta nola kudeatu ez jakitea. Baina heldua zarenean... Beldurrak izaten jarraitzen al
dugu oraindik? Zer deritzozue? Zeren beldur izango da zure ama edo aita? Edo zure anaia
nagusia? Eta zure aitona? Denek jakingo ote dute hauek nola kudeatu?
Hona hemen zalantza horiek argitzeko etxean egin ditzakezuen galdera gutxi batzuk. Eska
iezaiozu aitari, amari, senitartekoari horiek irakurtzeko eta idatziz erantzuteko paper batean,
edo mugikorrarekin audioa grabatuz eta irakasleari posta elektronikoz bidaltzeko. Horrela,
zuk, irakasle, audio-karpeta berri bat sortu ahal izango duzu, Ikimilikiliklik karpetarako
material berri gisa.
●

Zeren beldur zinen txikitan?

●

Gainditu al duzu? Nola?

●

Zerk beldurtzen zaitu orain?

●

Ba al dakizu nola gainditu?

●

Gogoratzen al duzu inoiz, beldurra baliagarria izan den pasarterik?

Behin audio guztiak jasota, hurrengo saioan, eserita eta isilik egongo gara, hauek guztiak
entzuten ditugun bitartean. Amaitutakoan, zer iruditu zaizuen esan dezakezue. Imajinatzen L
zenituzten erantzun hauek? Zerk harritu zaituzte gehien? Beldur guztiak berdinak al dira?
Eta berdinak al dira horiek gainditzeko moduak?

3.2 JARDUERA. ITXIERA ERRITUA
Aurreko dinamiken ondoren, pentsa dezakegu, badaudela gainditzeko zailak diren
beldurrak, eta beste batzuetan errazagoa dela haiekin bizitzea. Gainera, konturatu gaitezke
beldurra zerbait naturala dela, erabakiak hartzen laguntzen digun emozioa. Baliteke hori
gure parte izatea. Era berean, baliteke gugan eta besteengan beldur horiek ezagutzeak
portaera desberdinak ulertzen laguntzea.
Unitate honekin amaitzeko, beldur batzuekin bizi ahal izateko dagoeneko ditugun tresnak
denon artean partekatzea proposatzen dizuegu. Agian errezeta magikoak aurkitu ditugu:
maite dugun pertsonarekin egotea, daukagun bertutea, esan dizkiguten hitz batzuk...
Har ezazue berriro orri bat zuen koadernotik eta zati txikitan zatitu. Idatzi horietako
bakoitzean beldurtzen zaituzten gauzak hobeto eramaten lagunduko dizueten ideiak.
Adibidez:
●

Barre egin

●

Argia piztu nire gelan

●

Etxekoandrearekin hitz egitea

●

Egun guayetan pentsatu

●

Lasaitu besoak eta hankak eta kendu tentsioa gorputzetik

●

Nire lagunekin partekatu

Lehen 1.1 dinamikan egin dugun bezala, aukeratu ontzi bat, zeuen beldurrak hobeto
eramateko
dituzuen
tresnak
gordetzeko.
Kokatu
ezazue
ikasgelaren erdian eta banaka,
sartu itzazue tresnen paper berriak.
Nahi bada, idatzitakoa irakur
dezakezue ahots ozenez, gainerako
ikaskideekin partekatzeko.
Azkenik, denon artean erritual hau
ixteko esaldi bat pentsa dezakezue.
Ez hainbeste konjuru magikoa
dirudien hitz-joko bat, baizik eta lelo
bat, zeinean identifikatuta sentitzen
zareten eta ozenki esatean ondo
sentiarazten zaituzten.
Adibidez: 1,2,3, lagunak, barreak eta desioak, kide onenak!

3.3 JARRAITUKO DU...
Jarraian, beren beldurrekin bizi diren edo gainditzen ikasten duten pertsonaien beste
istorio batzuk ezagutzen jarraitzeko materiala uzten dizuegu. Zuen beldur eta sorgin
liburutegian sar dezakezue, eta behar duzuenean kontsultatu.
●

Filma: Handia (Aundiya) / Urtea: 2017 / Iraupena: 114 min (batez ere 1.2
jarduerarako, aurreiritziak edo jendea/gauzak nola ikusten ditugun hausnartu
nahi bada...)

●

liburua: MUNSTRO BAT OHE AZPIAN
Ipuin polit eta dibertigarri honek haurren eta helduen beldurrei buruz hitz
egiten digu, eta elkarri lagunduz nola gaindi daitezkeen beldur horiek.
https://www.casadellibro.com/libro-munstro-bat-oheazpian/9788480910026/1058513

●

KAKAMERKE PIRATAREN BELDURRAK: ikus-entzunezkoa eta liburua
daude: https://www.youtube.com/watch?v=TWvh6l0HA_o

