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Iraupena: Ordubete eta hogeita hamar minutu.
Materialak: Haur hezkuntzako hiru mailetarako: Proiektorea, bozgorailuak eta koloretako kartoi meheak.
1. eta 2. mailarako: Izozki-makiltxoak, kola.
3. mailarako: Komuneko paper-biribilki bukatua, errotulagailuak, artilea, kartoi mehea, kola.
Helburuak: 1. COVID-19ak umeengan duen eragina agerian jartzea.
2. Ezagutu-Elkartu-Eraldatu ikuspegiarekin lantzea gaia:
		
a. Kontakizuneko umearen egoera eta umetan hezkuntzarako sarbiderik ez izateak duen eragina
		
Ezagutzea.
		
b. Enpatiaren bidez haren errealitatearekin Elkartzea.
		
c. Errealitate hori Eraldatzea, kalitatezkoa, inklusiboa eta bidezkoa den hezkuntzaren eskubidea
		 bermatzeko, tokian tokitik mundu mailara.

Ezagutu 20 min
Has gaitezen! Gaia aurkeztuko duen oinetakoen irudia proiektatuko da:

#MilMillonesDeVoces

Eskola-babesa
Eddiek dioena entzuten dut
Eddieren istorioa ikusiz eta entzunez hasiko dugu unitate hau.
Gelakideek FISC Fundazioaren bideoa ikusiko dute, irakaslearen azalpenek
eta etenaldiek lagunduta, eta ikasleei galdetuko zaie zer pentsatzen duten
kontakizunari buruz. Informazio hori guztia modu arruntean bil daiteke
“ikusi, pentsatu eta neure buruari galdetu” pentsamendu-ariketaren bidez
(lehenengo eranskinean erakusten da). Dinamika kooperatibo baten bidez,
bideoan ikusitakoa azaltzea eta horren inguruan hausnartzea eta sakontzea
lortuko dugu. Bideoa beste behin ere jar daiteke, beharrezkoa bada!

Las 6 emociones universales/básicas

Emozioak ezagutzen
Nazka

Beldurra

Haserrea

Poza

Harridura

Tristura

Dinamika honekin hasteko, irakasleak oinarrizko
sei emozioak marraztuko edo inprimatuko ditu
koloretako sei kartulinetan, eta gida bezala 3.
eranskina erabiliko du, ikasleek emozio bakoitza
kolore batekin identifika dezaten.
Koloretako kartulinen eta bigarren eranskinean
dagoen oinarrizko emozioen azalpenaren
laguntzaz, irakasleak ikasleei emozio bakoitza
azalduko die, haiek gaiari buruzko informazio
gehiago eduki dezaten.

Behin oinarrizko emozioak azalduta, erlaxatzeko musika jarriko da (esteka honetatik jar daiteke: https://www.youtube.
com/watch?v=t_Kd_G7p6ZQ edo baita beste abestiren bat ere), eta gelakide guztiek begiak itxiko dituzte.
Irakasleak lantalde kooperatiboetan banatuko ditu sei emozioak, eta talde bakoitzak ez du jakingo besteei zein
emozio tokatu zaien. Horrela, irakaslea taldeka pasatuko da, eta gertutik zein emozio egokitu zaion esango dio
talde bakoitzari; komeniko litzateke talde bakoitzari emozioaren ikonoa duen kartulina uztea ere, dinamika osoan zehar
aurrean izan dezaten. Gelakide guztiek begiak irekitzen dituztenean, bakoitzak bere taldean zein emozio tokatu zaien
jakingo du. Ondoren, talde bakoitzak bere emozioa irudikatu beharko du, bere lekutik eta aurpegi- eta gorputzespresioen bidez, bakoitzak bere kabuz eta gainerako taldekideekin hitzik egin gabe, gainerako taldeek asma
dezaten.
Antzezpen bakoitzaren ondoren, irakasleak zenbait galdera egingo dizkie ikasleei, irudikatu duten emozioaren
arabera. Galderak aldatu egingo dira emozioaren arabera:

Poza
• Zerk jartzen zaitu pozik?
• Norekin zeunden une horietan?
• Zergatik egiten zenuen barre? Une dibertigarriak al
ziren?
• Zer behar izan dugu konfinamenduan ondo
sentitzeko?

• Gertu zeneuzkan pertsonei esaten al zenien zerk
ematen zizun beldur?

Harridura
• Konfinamendua oso azkar iritsi zela iruditu zitzaizun?
• Eskolak zure familiarekin ematea arraroa iruditu
zitzaizun?
• Hainbeste denbora etxean egotea arraroa izan zen?

Tristura

Haserrea

• Zerk jartzen zaitu triste?

• Konfinamenduan zehar, haserretu al zinen?

• Konfinamenduan zehar, zerk jarri zaitu triste?

• Zergatik haserretzen zinen?

• Zer egiten zenuen bakarrik sentitzen zinen
momentuetan?

• Zerekin edo norekin haserretzen zinen?

• Norekin zeunden une horietan?

Beldurra
• Zerk ematen zizun beldur?
• Agian eskolara ezin zinela bueltatuko pentsatzen 		
zenuen?

Nazka
• Zer ez zitzaizun gustatu konfinamenduan?
• Nazka sentiarazi dizun zerbait gertatu al da?

Dinamika honen bidez, emozioak bakarka
ezagutu eta identifikatu ditugu, eta modu
kooperatiboan partekatu ditugu.

Elkartu 40 min
Emozioak irudikatzen
Emozioak adieraziko ditugu, ikasleen adinaren araberako lantegi baten
bidez:
Haur Hezkuntza 1. eta 2.: emozioen piruletak

Piktoemozioak

Hirugarren eranskinean, inprimatzeko emozio
ezberdinak dituen orrialde bat aurkituko dugu;
konfinamenduan zehar sentitutako emozioa emango
zaie ikasleei, margotu eta piruleta-makiltxo batean
itsasteko. Ikasle bakoitzak behar adina emozio egin
ditzake, konfinamenduan zehar sentitutakoaren
arabera.

Zenbait piktoemoziok (ikus laugarren eranskina) hainbat
aukera eskaintzen dituzte irakasleak materialak
ikasleen hezkuntza-beharretara egokitu ditzan.

Irakasleak honako galdera hauek egingo ditu: “Nor
sentitu da pozik, triste, beldurrez, ilusioz? Nork
sentitu du nazka, atsegina…?” eta ikasleek
margotutako emozioa altxatuko dute, bozka moduan.
Ziurrenik, ikasleek emozio asko sentituko zituzten, baina
ariketa honetan horietako pare batean ipiniko dugu
arreta, konfinamenduan zehar gehien bizi dituztenetan;
horregatik, ikasle bakoitzak emozio bat baino gehiago
erabil ditzake. Oso garrantzitsua da ikasleei ikusaraztea
egoera beraren aurrean bakoitzak emozio oso
desberdinak bizi zitzakeela; ez dago okerreko
erantzunik.
Helburu nagusia da ikasleek beren barrua arakatzea
eta beren sentimenduak ezagutzea, direnak direla ere.
Horrekin guztiarekin, irakasleak ikasleei eskatuko die
emozio horiek sentitu dituzten egoera zehatzak
azaltzeko, emozioak zuzen identifikatzen ikas dezaten.

Haur Hezkuntza 3.: emozioen biribilkia
Bukatutako komuneko paper-biribilki bat erabiliz,
ikasleek landutako emozioak irudikatuko dituzte
eskulan baten bidez, errotulagailuak, artilea, kartoi
meheak, kola, edo beste edozein material erabiliz.
Material horien bidez, ikasleek egoki derizkien emozioak
irudikatuko dituzte, irakasleak honako galdera hauek
egin ditzan: “Nor sentitu da pozik, triste, beldurrez,
ilusioz...? Nork sentitu du nazka, atsegina...?”.
Ikasleek beren eskulana altxatuko dute, irudikatu
duten emozioarekin.
Lantegia gauzatzeko, kartoi mehe zuriz eta beltzez
begiak moztuko dira (borobil zuria beltza baino
handiagoa izango da), paper-biribilkiaren goiko zatian
itsatsiko dira, eta azpian ahoa egingo da, irudikatu nahi
den emozioaren arabera aldatuz. Oinarrizko ideia horri
emozioa adierazten lagundu dezakeen edozein
zehaztasun gehitu dakioke; hala nola, kartoi mehezko
hegoak.
Horrekin guztiarekin, irakasleak ikasleei eskatuko die
emozio hori sentitu duten egoera zehatzak azaltzeko,
emozioak modu aproposean identifikatzen ikas dezaten.
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Ikasleek inprimatutako piktoemozio horiek margotu
beharko dituzte, irakaslearen galderei bozka moduan
erantzuteko. Behin piktoemozioak margotuta izanik,
irakasleak “Nor sentitu da pozik, triste, beldurrez,
ilusioz...? Nork sentitu du nazka, atsegina...?”
galdetuko die ikasleei; ikasleek berek egindako
piktoemozioak altxatuko dituzte, eta, modu horretan,
konfinamenduan zehar sentitutako emozioei buruz
hausnartuko dute. Horrekin guztiarekin, irakasleak
ikasleei eskatuko die emozio hori sentitu duten egoera
zehatzak azaltzeko, emozioak zuzen identifikatzen ikas
dezaten.

Azkenik, emozioen inguruan sortutako jakintza
guztia erabiliko dugu ikasleek horiek eta Eddiek
dituzten lotura-puntuak identifika ditzaten.

Horretarako, Eddiek zein emozio sentitu ahal izan dituen
galdetuko du irakasleak, horrela, bere kontakizunaren
bidez sentitutako eta adierazitako emozioak bildu ahal
izateko. Ondoren, egindako eskulanak hartzera
animatuko ditu ikasleak irakasleak, Eddieren
esperientziarekin zein lotzen diren esan dezaten. Behin
emozio horiek zein diren erabakita, gelakideak banaka
altxatu eta erabakitako emozioak leku berean bilduta
utziko dituzte.
Bukatzeko, berriro ikusiko dute bideoa, eta irakasleak
lagunduko die Eddieren kontakizunean zein emozio ikus
daitezkeen identifikatzen. Ariketa errazteko, Eddie nola
sentitu den azaldu daiteke:
• Pozik: Eskola burura etortzen zaionean.
• Triste: eskolara joateko aukerarik ez dagoela
konturatzen denean.
• Beldurtuta: Koronabirusa alde guztietan dagoela
adierazten duenean.
• Kezkatuta: Lagunak katarroarekin daudela esaten
duenean.

Azken puntu hau baliatuko dugu Eddie
jasaten ari den eskubide-urratzea
ikusarazteko, berak ez baitu hezkuntzarako
eskubide osorik.

Eraldatu 30 min
Amaierako ariketa: horma-irudia
Klasean, pandemian zehar ikasitako (eta bostgarren eranskinean dagoen) lau ikaspen
proiektatuko dira, edo paperean banatuko. Ikasgai horiek aukeratu dira HAMA 2020an
konfinamenduan zehar landutakoen artean, eta egokitu egin dira adin-tarte
bakoitzerako.
Irakasleak ikaskuntza ezberdinak irakurriko ditu, eta
ikasleei ahoz galdetuko die ea ikaskuntza horiek bizitu
dituzten. Ikasgela osoaren artean, konfinamenduan
zehar bizitakotik ateratako irakaspenak eta unitate
didaktiko honetan landutakoa (bai ikuspegi
emozionaletik, bai sortutako gogoeten bidez)
paperean margotuko dituzte, eta baita beren ustez
eskola ideal batek izan behar dituen elementuak ere.
Ideia horiek oso ongi bildu behar dira, eta ikaskideen
artean gehien errepikatu direnak edo nabarmendu nahi
dituztenak zein diren ikusi; izan ere, une honetan zer
ekarpen egitea gustatuko litzaigukeen aukeratu behar
da, eta, aurrerago, ikastetxean egingo den hormairudian azaldu, jarraian azalduko den moduan.
Horrekin guztiarekin, Hezkuntzaren Aldeko Munduko
Ekintza Astean zehar, horma-irudi bat egiteko unea
iritsiko da! Aurten, pandemiaren ondorioak direla eta,
ezingo da jende ugari elkartuko duen ekintzarik gauzatu,
urte askoan egin izan dugun moduan; horregatik,
ikastetxe bakoitza animatu nahi dugu egun bat
erreserbatzera, Hezkuntzaren Aldeko Munduko
Ekintza Astean zehar, ikastetxeko ikasleek horma-irudi
bat egiteko aukera izan dezaten, jende multzo handirik
bildu gabe ideiak gehitzerako orduan.

Ikasgelak, unitate didaktikoa landu duten beste
ikasgelekin batera, horma-irudi bat sortuko du
ikastetxean, Eddiren istorioan eta emozioen ezagutzetan
oinarritutako ideiez baliatuz, eta bertan irudikatuko
dituzte beren ametsetako eskolak izan beharko
lituzkeen ezaugarriak. Hori bukatzean, ikastetxe
bakoitza horma-irudiaren argazki bat egitera animatuko
gara, eta argazki hori amaierako collage batean
sartuko dugu, HAMA 2021 landu duten ikastetxe
guztiekin batera!
Ariketa dinamizatzeko, irakasleek honako galdera
hauek erabil ditzakete:
• Zenbat pertsona gaude ikasgelan?
• Ba al dakizu klasera joateko aukerarik ez duten zure
adineko umeak daudela munduan zehar?
• Egoera honi buruz, zein da zure iritzia?
• Zein elementu izan behar ditu zure ametsetako eskolak?
• Ordezkari politiko batekin hitz egiteko aukerarik
bazenu (erabakiak hartzen dituzten pertsonak), zer
eskatuko zenioke?

Pertsona bakoitzari bere gaitasunen eta
garapenaren arabera lagunduko dion kalitatezko
hezkuntza behar dugu.

1. Eranskina: Fitxa: pentsamendu-ariketa

Ikusi

Pentsatu

Neure buruari
galdetu

Las 6 emociones universales/básicas

2. Eranskina: Oinarrizko emozioen
				azalpena
azka
Beldurra
Harridura
universales/básicas
Poza

serrea
ldurra

Poza
Harridura

Pertsona, desira edo gauza baten aurreko sentimendu atsegingarria. Ekintzara
bultzatzen gaitu. Umeengan askotariko adibideak ditugu: gustukoen dituen
gailetak jatea edo Olentzeroren opariak
irekitzea, adibidez.
© Ayuda en Acción

Tristura

Tristura
Benetako edo irudikatutako galera batekin zerikusia duen nahigabe-sentimendua.
Laguntza eskatzera bultzatzen gaitu. Umeentzat tristura-uneak dira, esaterako,
gustuko jostailuren bat galtzea edo beren maskotak gaixorik jartzea.

Poza
Tristura
Las
6 emociones
universales/básicas
Las 6 emociones universales/básicas

Beldurra

azka

Beldurra
Nazka

Benetako edo irudikatutako arrisku baten aurreko behar baino segurtasun gabezia
handiagoa. Bizirauten laguntzen digu, kontu handiz aritzera bultzatzen gaitu eta.
Animalia batzuekin edo pertsona ezezagunekin topatzea izan daiteke adin
txikikoen beldurrezko egoeren adibide.

Harridura
Beldurra

Harridura

Haserrea

serrea

Poza
Haserrea

Gauzak nahi dugun moduan ateratzen ez direnean sentitzen dugun amorrua.
Arazoak konpontzeko zerbait egitera bultzatzen gaitu. Haserre-une ugari izaten
ditu haur batek: adibidez, lotara bidaltzen ditugun unea, txukundu behar duten
unea, telebista itzaltzen dugun unea, etab.

Tristura
Poza

Tristura
Las 6 emociones universales/básicas

Nazka
Nazka

universales/básicas

durra

Poza

Norbaiten edo zerbaiten aurreko atsekabea. Urrunarazi egiten gaitu. Adibidez,
txikienei gertatzen zaie, gustuko ez duten zerbait jaterakoan; nazka eragiten die,
eta erabat baztertzen dituzte.

Beldurra

Harridura

Harridura
Haserrea
Harridura

Txundidura, nahasmena. Gauza berriak ulertzen laguntzen digu, ezezagunaren
aurrean erantzunak bilatzera bultzatzen gaitu eta. Arreta jartzea, esploratzea, eta
interesa edo jakin-mina faboratzen ditu.

Poza

Tristura

Iturria: https://www.agendamenuda.es/blog/307-las-6-emociones-basicas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional

Tristura

3. Eranskina: Emozioak kartoi mehean 		
			 marrazteko edo
			 imprimatzeko gida
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Nazka

Beldurra

Harridura

Nazka

Haserrea

Beldurra

Poza

Harridura

Tristura

4. Eranskina: Piktoemozioak

Haserrea

Poza

Tristura
Beldurra

Harridura

Nazka

Iturria: Komunikazio Handitzaile eta Alternatiborako Aragoiko Zentroa (s.f.). ARASAAC. http://www.arasaac.org/aac.php

5. Eranskina: Ikaspen onenen txartelak
Umeok hezkuntza behar dugu;
hazten laguntzeak ez luke aukera
bat izan behar, baizik eta
betebehar bat.

Indartsu izaten ikasten ari naiz,
eta, nahiz eta egoera hau oso
zaila izan, baita barre egiten
jarraitzen ere; mundu
guztiak egin behar
dugu ahalegina.

Konfinamenduan zehar asko
aspertu naiz; horregatik, eskola
oso garrantzitsua dela pentsatu
dut, eta bertara
joateko gogoa
daukat.

Oso eroso nago etxean; denbora
gehiago ematen dut amarekin eta
familia osoarekin, baina eskola
ere faltan botatzen
dut.

HEZKUNTZAREN ALDE
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