Lehen hezkuntza
1., 2. eta 3. mailetarako
Unitate didaktikoa
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Iraupena: Ordubete eta hogeita hamar minutu.
Materialak: Proiektorea, bozgorailua, post-it-ak, txartel berde eta gorriak (kartoi mehezkoak).
Helburuak: 1. COVID-19ak egoera ahulean dauden 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 hezkuntza bermatzeko, tokian
		 tokitik mundu mailara.

Ezagutu 30 min
Has gaitezen! Gaia aurkeztuko duen oinetakoen irudia proiektatuko da:

Baztertze
sozialeko arriskua

Cristinaren kontakizuna entzuten dut
Dinamika honekin hasteko, irakasleak Cristinaren istorioaren audioa
jarriko du. Audioa entzungo dute (bideoa, irudirik gabe), eta, taldeka, istorioa
zer iruditu zaien komentatzeko tarte bat izango dute, nor izan daitekeela uste
duten, bere istorioaren atzean zer dagoen eta abar pentsatzeko, brainstorming
moduan ideiak botaz. Aterako den informazio hori guztia modu arruntean gorde
daiteke “ikusi, pentsatu eta neure buruari galdetu” pentsamendu-ariketaren
bidez (hirugarren eranskinean erakusten da). Modu horretan, dinamika
kooperatibo baten bidez, bideoan entzundako guztia azaltzea eta horren
inguruan hausnartzea eta sakontzea lortuko dugu. Audioa behin baino
gehiagotan jar daiteke, beharrezkoa bada.

Nor da nor?
Bigarren eranskinean “Nor da nor?” jolasa aurkituko dugu (Genially
plataforma bidez egina), hainbat umeren argazkiak bertan dituena; horien
artean dago Cristinarena.
Geniallyan dauden galderen bidez, pertsonaiak kentzen joango dira,
azkenean Cristinaren argazkiarekin geratu arte. Ikasleek egindako
galderak “bai” edo “ez” batekin soilik erantzun daitezke; adibidez,
“Cristinak kolore iluneko ilea al du?”.
Cristina nor den badakigunean, ozen eta denon artean, honako galdera
hauek botako dira, ikasleen hausnarketarekin hasteko:
• Cristina horrela imajinatzen al zenuen?
• Zertan dira ezberdinak zuk imajinatzen zenuen Cristina eta pertsona
hau?
• Zergatik imajinatzen zenuen modu horretan?

Post-it-ak

• Kontakizunaren zein atalek pentsarazi dizu hori?

Arlo emozional, fisiko, sozial eta psikologikoan, ikasleak Cristinarengandik zerk urruntzen eta zerk gerturatzen
dituen ulertzeko, lehenengo eranskinean dagoen Cristinaren silueta bat proiektatuko da, eta irakasleak ikasleei honela
galdetuko die: “Zerk gerturatzen gaitu Cristinarengana?” eta “Zerk urruntzen gaitu Cristinarengandik?”.
Erantzunen artean, honelakoak jaso ditzakegu: “Cristinarengana hurbiltzen nauen gauza bat da konfinamenduan zehar
lagunak faltan bota izana” edo “Cristinarengandik urruntzen nauen gauza bat da ni Scout talde bateko kide ez izatea”,
edo “Bera beste leku batekoa izatea”.
Galdera horri erantzuteko, ikasleak post-it-ak erabili beharko ditu, honako esanahi honekin:

Hurbileko post-it-a
Cristinarengandik hurbil
sentitzen banaiz,
hurbiltzen nauen hori
irudikatzen duen marrazki
soil bat egingo dut, eta
proiektatutako siluetaren
ondoan itsatsiko dut.

Urruneko post-it-a
Cristinarengandik urrun
sentitzen banaiz,
urruntzen nauen hori
irudikatzen duen marrazki
soil bat egingo dut, eta
proiektatutako siluetatik
urrun itsatsiko dut.

Bideoa ikusi baino lehenago, ikasleak Cristina nolakoa den imajinatzera animatuko
ditugu.

Ondoren, irakasleak Cristina ezagutu nahi duten galdetuko die
ikasleei. Bere testigantza duen Espainiako Scout-en 2 minutuko
bideoa proiektatuko da.

Elkartu 30 min
Aurten, emozioen bidez elkartu nahi dugu, eta, horregatik, banaka eta
taldeka lantzeko zenbait dinamika proposatzen ditugu.
Asco
Miedo
Asco
Miedo
Sorpresa
Asco
Miedo
Sorpresa

Sorpresa

Arlo emozionalaren bidez elkartu
Honako galdera hauen inguruko gogoeta egingo da,
IraIra
ahoz eta gelakide guztien artean:
• Nola sentitu da Cristina hainbeste denboran bere
lagunak ikusi ezin izan dituelako?
• Zuri ere gertatu zaizu zure lagunak ikusteko aukerarik
ez izatea?
• Nola jokatuko zenuke zuk Cristinaren egoeraren
aurrean?
Ikasleek Cristinak kontatu dienari buruz hausnartuko
dute enpatiaren eta beren istorioak lotzen dituen
emozioen bidez. Aurrez, oinarrizko emozioak
ezagutuko ditugu, banaka eta taldean identifikatzeko.

Alegría
Alegría

Tristeza
Tristeza

Ira

Alegría
Asco

Garrantzitsua izango da ikasleei maila emozionalean
identifikatzeko eskatzea, eta Cristina bezala sentitu
diren galdetzea, jatorriari, fisikoari eta antzekoei
dagozkien berdintasunak alde batera utziz. Erreferentzia
moduan, orain arte landutako emozioak izan ditzakegu,
Irajarrai
ikasleek haiek identifikatzen eta hobeto ulertzen
dezaten.
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Emozioak hobeto identifikatzeko, honako
dinamika hau egitea iradokitzen da, haien
inguruan hausnartzeko: txartelen dinamika.
Emozio ezberdinen bidez, Cristinarekin
emozionalki elkartzea lortu nahi da.

Txartelen dinamika
Txartelen dinamikarekin hasi
baino lehen, irakasleak ikasleei
azalduko die zein diren oinarrizko
emozioak, laugarren eranskinean
dauden azalpenez baliatuz.
Ikasleei txartel berdeak eta gorriak emango zaizkie,
irakasleak planteaturiko baieztapen hauekin ados
dauden ala ez dauden bozkatzeko:
• Cristinari gertatu zaion gauza bera gertatu zaizu?
• Etxetik ikastearen esperientzia positiboa izan al da?
• Cristinak sentitu dituen emozioen antzekoren bat
sentitu al duzu zuk? (Bideoa berrikus daiteke, galdera
honi erantzuten laguntzeko).
• Zure lagunen falta sumatu duzu?
• Zure lagunekin jolas egin ahal izatearen falta
sumatzen duzu?
• Konfinamenduan zehar, beldurra sentitu duzu?
• Klasera bueltatzerakoan, ilusioa sentitu duzu?
Ikasleen erantzuna ikusterakoan, interesgarria izango
da berde edo gorri zergatik erantzun duten galdetzea,
bakartze sozialaren inguruan hausnartu ahal izateko.
Honako galdera hauek erabil daitezke:

• Nola sentitu zara klasera bueltatzerakoan?
• Zure lagunekin hitz egitea kostatu egin zaizu?
• Gehiago hitz egin al duzu zure guraso, aitona-amona
eta anai-arrebekin?
Aurpegi- eta gorputz-adierazpenaren bidez erantzutera
ere anima ditzakegu ikasleak.
Bukatzeko, aurkitutako antzekotasunen eta
ezberdintasunen inguruko ondorio txiki bat atera beharko
da. Horretarako, txartel berde eta gorriez baliatuko gara,
zergatik izan diren kolore berdeari (edo gorriari)
dagozkion erantzun gehiago ikertu nahian, eta horrek zer
esan nahi duen.

Txartelen banaketaren bidez, klasea oro har
Cristinarengandik hurbil edo urrun sentitzen
den ikusiko dugu, eta hori zergatik gertatzen
den interpretatu ahal izango dugu.
Txartel berde gehiago ateratzen badira, nahiz eta gure
errealitatea ez izan Cristinarena bezalakoa, lotura-puntu
ugari daudela ikusiko dugu; besteak beste, kalitatezko
hezkuntza baten garrantzia. Gainera, post-it-ak
lehenik siluetatik urrun itsatsi dituzten ikasleei galde
diezaiekegu, jarduera honen ondoren Cristinarengandik
hurbilago sentitzen al diren, eta post-it-ak lekuz
aldatzerik nahi al duten.

Tristeza
Miedo

Alegría

Eraldatu 30 min
Amaierako ariketa: horma-irudia
Klasean, pandemian zehar ikasitako eta bostgarren eranskinean dauden lau ikaspen
proiektatuko dira edo banatuko dira paperean. 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 sortutakogogoeten 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 duen beste
ikasgelekin batera, horma-irudi bat sortuko du
ikastetxean, Cristinaren 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:
• Zer ikaskuntza berri egin ditugu, ikasturtearen hilabete
hauetan zehar?
• Zer ondorio izan ditzake eskolara ez joateak?
• Zer da beharrezko, umeen eta nerabeen
hezkuntzarako eskubidea bermatzeko?
• 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: Silueta

2. Eranskina: Nor da nor?
Genially-n garatutako “Nor da nor?” jolasan aritzeko azpian agertzen den estekan klik egin beharko da.
Galderekin batera aurrera jotzeko “¡EMPEZAR”!, “¡SUERTE!” y “¡PRUEBA OTRO!” botoietan sakatu beharko da.
https://view.genial.ly/5f9bd5e399153e0d7b5387fe

3. Eranskina: Fitxa: pentsamendu-ariketa

Ikusi

Pentsatu

Neure buruari
galdetu

Las 6 emociones universales/básicas

4. 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

5. Eranskina: Ikaspen onenen txartelak
Gustuko dut ariketak egitea,
baina etxean; izan ere, nire
gurasoekin gauza asko ikasten
ditut.

Nire irakasleen laguntzarik gabe
zailagoa da ikastea, eta orain
balio handiagoa ematen
diot horri.

Eskolak emateko irakasle bat
izatearen garrantziaz jabetu naiz,
baina aurrez aurre, ez online.

Hezkuntzak eman digun
jakintzarekin, mundua aldatu ahal
izango dugu.

HEZKUNTZAREN ALDE
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