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VADEMEKUN
CÍA. ZIRKOZAURRE

Irakurketa sormenerako ate gisa.

Gida pedagogikoa



Vademekun

'Vademekun' Zirkozaurre konpainiaren apustua da bereziki
interesatzen zaizkion bi gai zabaltzeko: irakurketa sormenaren eta
irudimenaren ate gisa, eta zirkuko teknikak adierazpen-lengoaia
baten baliabide gisa, lan fisikoa eta gorputz-lana lan kontzeptualarekin
lotzea ahalbidetzen dutenak, ikuslearekin ideia, historia edo sentsazio
bat kontatzeko, iradokitzeko eta partekatzeko.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiAZP9myDMM


VADEMEKUN

Liburutegi batean girotuta dagoen famili-ikuskizun honek irakurketa
sustatzen du sorkuntzarako ate bezala.

LABURPENA

Tadeo, pertsonaia bitxi zein maitagarria, irakurle amorratua da.
Denbora asko ematen du liburuen irakurketan murgilduta. Orrialde
bakoitzean magia eta ilusioz betetako munduetara eramaten duten
milaka istorioak aurkitzen ditu. Tadeok bidaia horietan irudimena eta
sormena lantzeko gakoak aurkituko ditu.

Ikuskizun honetan ilusioa eta magia, akrobazia eta eskujokoekin
nahasten dira fantasiazko mundu bat irudikatzeko.

Ikuskizuna



Transmititzen dituen balioak

Zirku baliabideak

Antzerki baliabideak
Ezagutza
Sormena
Irudimena
Nork bere burua gainditzea
Ahalegina – Zerbait nahi badut eta lantzen badut, lor dezaket
Irakurriz ikastea, jolastuz ikastea

Eskujokoak
Teatro clown
Magia
Mimika

Gidoia
Interpretazioa
Eszenografia
Jantziak
Argiak
Soinua
Makillajea
Off-eko ahotsa

Ikuskizunaren edukiak



Jarraian, 'Vademekun' zirku garaikideko ikuskizunarekin lotutako hainbat
gai eta jarduera garatuko ditugu. Gidaren egitura arte eszenikoen, eta
kasu honetan zirkuaren, ikuskizun baten bizipenaren hiru faseetan
oinarrituta dago:

'Vademekun'
lantzeko gida

1. IKUSKIZUNA IKUSI AURRETIK

2. IKUSKIZUNERA JOATEA

3. HAUSNARKETA ETA EBALUAZIOA



Helburuak
DIDAKTIKOAKNAGUSIAK

Zuzeneko arte eszenikoetako ikuskizun baten esperientzia
ezagutzea eta baloratzea.

Zirkuko hainbat teknika ezagutzea eta ulertzea teknika
horiek nola bihur daitezkeen hizkuntza propioa sortzeko
tresna, eta, horrez gain, komunikazio-bide berriak sortzen
laguntzea, istorio bat beste antzerki-lengoaia batzuekin
batera garatzeko, hala nola umorea eta interpretazio
mimikoa.

Eszenaratzea narrazio gisa eta elementu multzo gisa
ulertzea.

Ikasleengan zirkoarekiko eta irakurketarekiko interesa
piztea.

Irakurketarekiko eta zirkuarekiko zaletasuna garatzea.

Gauzak begiratzeko eta interpretatzeko modu propioa garatzea.

Zirko-teknika tradizional batzuk ezagutzea eta bereiztea:
umorea, magia, malabareak, oreka-ariketak, akrobaziak...

Zirkuko elementuak eta horiek erabiltzeko moduak ezagutzea.

Lan fisiko, mentala eta mugimenduaren kontrolaren artean
dagoen harreman estuari buruz hausnartzea.

Zirku-ariketetan inplikatutako gorputz-atalak ezagutzea.

Historia baten garapena, erabilitako elementuak eta pertsonaien
karakterizazioa identifikatzea.

Zirkuko ariketak transmititzen dituen balio unibertsalak
ezagutzea: ahalegina, irudimena, sormena, iraunkortasuna, etab.

Herriko espazio eta baliabide artistikoak ezagutzea.



Ikasleak zuzeneko arteen esperientziarako prestatuko ditugu. Berariazko edukia
prestatzeko zenbait jarduera proposatzen ditugu, eta horiek landu ondoren, ikasleek

tresna nahikoak izango dituzte ikuskizunaz hobeto gozatzeko eta ulertzeko.

IKUSKIZUNA IKUSI AURREKO FASEA

Vademekun.

fASEA1.



Pertsona bakoitzak zirkoaren ikuspegi desberdina du, ikusi edo entzun duenaren arabera. Lanari hasiera emateko, zirkua zer den
azalduko dugu, irakasleak planteatuko dituen galdera batzuen bidez (zer den, non egiten den, zer forma hartzen dituen, zer diziplina
onartzen ditugun...).

IKUSKIZUNA IKUSI AURREKO FASEA

ZIRKUAREN IMAJINARIOA

Jarduerak
1.1 NIRE ESPERIENTZIA ZIRKUAN: Joan al zara inoiz zirkura? Zer ikusi duzu? Nola imajinatzen duzu?

1.2 ¿ZIRKUKO VADEMEKUN BAT EGITEN DUGU? ZIRKU ELEMENTUEN ANTZEMATEA:

Atxikituta hainbat elementuen marrazkiak aurkituko dituzu, horietako batzuk zirkuko elementuak dira. Marrazki hauek ebakigarriak eta
koloreztatzeko modukoak dira. Gehienez 5-6 pertsonako taldeetan, ikasleek elementu bakoitzari ematen dioten erabilerari buruz
eztabaidatu eta adostu beharko dute. Irakasleak talde bakoitzari beharrezko materiala emango dio ikasleek marrazki horien inguruan
iradokitako guztia horma-irudi batean marraztu eta jar dezaten. Ondoren, talde bakoitzak bere lana azalduko du bere lankideen aurrean.

Talde guztiek beren erakusketak amaitzen dituztenean, irakasleak elementu horiekin zerikusia duten zirkuko artisten bideo batzuk
proiektatuko ditu (estekak jarraian), elementu bakoitzaren izena eta dagokion diziplina aipatuz.

ZIRKUA: Nola sortu zen? Zergatik?
Elefante eta lehoietatik zirku garaikidera
Erakusketatik narraziora (ipuinak, istorioak, sentsazioak)

Eduki
teorikoa



IKUSKIZUNA IKUSI AURREKO FASEA

ZIRKUAREN IMAJINARIOA

1.2 ¿ZIRKUKO VADEMEKUN BAT EGITEN DUGU? ZIRKU ELEMENTUEN ANTZEMATEA:

Zirkuko bideoak - Estekak: 1. bideoa - Eskujokoak pilotekin eta airekoak trapezioarekin

2. bideoa - Eskujokoak mazekin (0:22 minutua)

3. bideoa - Hula Hoop (0:39 minutua)

4. bideoa - Orekak Rola Bolarekin (1:47 minutua)

5. bideoa - Eskujokoak pilotekin

https://www.youtube.com/watch?v=5rniEGAGevU
https://www.youtube.com/watch?v=j6mbYQW14Ms
https://www.youtube.com/watch?v=5imTK1lUKHI
https://www.youtube.com/watch?v=4jG-5wu7hf8
https://www.youtube.com/watch?v=kJ7xXyATaRc


IKUSKIZUNA IKUSI AURREKO FASEA

ISTORIO BAT, MUNDU BAT

Talde jarduerak eta dinamikak
1.1 PUZZLE VADEMEKUN: IKUSKIZUNAREN ARGAZKIAK

Zer iradokitzen digute? Zer kontatzen digute? 'Vademekun' ikuskizunaren 6 irudi izango ditugu. Ikasleek, 5-6 pertsonako taldeetan, beren
irizpidearen arabera moztu eta ordenatu beharko dituzte, eta irudi horietatik abiatuta istorio bat asmatu. Ondoren, ikaskideen aurrean
azalduko dute.

1.2 DADOA

6 aurpegiko dado erraldoi bat sortuko dugu ikuskizunarekin lotutako irudiekin. Kartoizko kutxa karratu txiki bat hartu, irudiak moztu eta
kutxaren alde bakoitzean itsatsiko ditugu. Dadoa 6 aldiz botako da, ikasleek beren historia asmatuko dute ausaz ateratzen diren irudietatik
abiatuta.

Ahozko narrazioa
Irakurketa – liburuak

Eduki teorikoa:
Istorio bat kontatzeko erak

Irudien sekuentzia
Argazkiak

Pelikulak
Mimika



Zer zerikusi du gorputzak zirkuarekin?

IKUSKIZUNA IKUSI AURREKO FASEA

GORPUTZAREN KONTZIENTZIA

Jarduerak
1.1 ZIRKUAREN PERTSONAIAK

Irakasleak zirkuko pertsonaia desberdinak aipatzen joango da (malabarista, ekilibrista, pailazo-klowna, akrobata, trapezista, manipulatzailea,
magoa, etab.) eta ikasleek pertsonaia horrek egiten duena fisikoki erreproduzitu beharko dute.

ZIRKU-TEKNIKAK:
zeintzuk dira eta zertan datzan Nola lantzen du gorputzak diziplina bakoitza?

1.2 NOLA ASKATZEN DA PERTSONA BAT?

Ikasleak bikotetan jarriko dira. Bata bestearen atzean jarriko dira eta irakaslea gorputzeko hainbat puntu aipatzen hasiko da. Irakasleak
gorputzeko atal bat aipatzen duen bakoitzean, atzean dagoen pertsonak hazt batekin beste bikotekidearen gorputzeko atala ukituko du.
Aurrean dagoen lagunak gorputzaren atal hori askatzen dela sentitzen saiatuko du, eta ahalegina egin beharko du puntu hori, adibidez,
sorbalda, gorputzaren gainerakotik benetan askatu izan balute bezala eror dadin. Irakasleak gorputzeko puntuak aipatzen jarraituko du, eta
ikasleak puntu guzti horiek askatuko dituzte, lurrean erabat etzanda egon arte.

Ariketa honen helburua da gure gorputzaren zati bakoitzaren mugikortasunaz jabetzea, gainerakoetatik aparte, eta erakustea nola sarritan
ez dugula zati batzuen eta besteen mugikortasuna bereizteko ohiturarik.



INPRENTA ETA LIBURUEN EDIZIOA

1.2 BADAKIZU...

Ikasgelan inprentaren eta liburuen argitalpenaren historia landu ondoren, bikoteak osatuko dira "egia ala
gezurra" jokatzeko. Bikotekideetako batek galdera bat egingo du lantzen ari garen gaiarekin lotuta, eta
bikotekideak egia edo gezurra erantzun beharko du. Adibidez:

"Badakizu...? Egia ala gezurra.
- ... duela urte asko liburuak eskuz idazten eta kopiatzen zirela?
- ... garai batean liburu debekatuak zeudela?
-..."

Testuinguru historikoa. Nor eta nola?

1.1 LIBURUA ETA IRAKURKETA

Taldean landuko dira liburu mota desberdinak. Zer liburu gustatzen zaizkigu eta zergatik? Zergatik da ona irakurtzea?

Jarduerak

Eduki
teorikoa

IKUSKIZUNA IKUSI AURREKO FASEA



IKUSKIZUNA PRESTATZEA

Vademekun
Ikuskizunera joan aurretik, irakasleek 'Vademekun'-en historia/sinopsia aurkeztuko diete ikasleei
(ikuskizunaren dosierrean aurki dezakezu). Ondoren, ikuskizunaren hasieraz eta espaziora iristeko
orduaz hitz egingo dute.

Jarduera
1.1 IKUSLEAREN BETAURREKOAK

Ikusleen betaurrekoak sortzea. Honekin batera, betaurrekoak sortzeko txantiloi ebakigarri eta koloragarri batzuk aurkituko
dituzu; ondoren, purpurina, eranskailuak eta antzeko elementuekin apaindu ahal izango dituzu.

Asmoa ikasleak ikuskizunera ikuslearen betaurrekoekin joatea da.

IKUSKIZUNA IKUSI AURREKO FASEA



Ikasleak aurrez ikasgelan egindako ikuslearen betaurrekoekin joango dira, ikuskizuna
norberaren begiradatik bizitzeko. Obra amaitzean, artista ikasleekin bilduko da, haiekin

eszenan zer gertatu den azaltzeko eta inpresioak eta esperientziak partekatzeko,
artistaren eta ikuslearen arteko muga ikusezina hautsiz.

IKUSKIZUNERA JOATEA

Vademekun.

fASEA2.



Bizitako esperientziaren balorazioa, analisia eta ondorioak. Horretarako, ikasleek
funtzioaren aurretik sortutako itxaropenak eta obraren ondorengo benetako inpresioak

alderatuko dituzte, bakoitzak beste kideen aurrean azaltzeko zer "irakurketa" egiten
duen obrari buruz.

HAUSNARKETA ETA EBALUAZIOA

Vademekun.

fASEA3.



Antzokira bisita egin ondoren, oso interesgarria da ikuskizunean ikusitakoaz hitz egiteko espazio bat sortzea, eta aurreko
jardueretan egindako lanarekin lotzea.

HAUSNARKETA ETA EBALUAZIO FASEA

ERRETINAKO ITZALAK

Dinamikaren deskribapena
Talde guztia zutik borobil bat osatuz, memoria egiteko eta antzokian ikusitako pieza gogoratzeko aukera emango da.

Pertsona bakoitzak ikuskizunean agertutako mugimendu bat gogoratuko du eta errepikatzen saiatuko du. Gainerako taldekideek
mugimendua errepikatu egingo dute eta saiatu dezakete ikuskizunaren zein unetan egin den asmatzen.

Gidaren hasieran ikusitako elementuak gogoratuz, zeintzuk agertzen dira ikuskizunean? Zertarako erabiltzen dira? Adibidez: pilotak,
aulkiak, esnea, liburuak, etab.

Jardueraren amaieran, erantzun guztiak zuzenak direla nabarmendu behar da. Bakoitzak bere
ikuspegitik ikuskizuna ikusten eta bizitzen du. Beraz, ez dago erantzun okerrik.

'Vademekun'-eri
buruzko galderak Nor da Tadeo? Nola da Tadeo? Deskribapen

fisikoa eta bere nortasunarena
Zer gustatzen zaio

Tadeori?

 

Zer aurkitzen du
Tadeok liburuetan?

 



Lurraldearen mapa kultural bat osatu, eremuaren Antzokia edota Museoak,
Liburutegiak, Zinemak etab. identifikatuz.

MAPAK SORTZEN

HAUSNARKETA ETA EBALUAZIO FASEA



Ireki liburu bat eta utzi zuen
irudimenera eramaten.




































