
JARDUEREN
PROPOSAMENA1

1. jarduera

• Indiako rangoliak antzematen ikastea,  
eta horien esanahiari buruz gehiago jakitea.

• Gure kulturan ezagutzen ditugun 
erlijio-ikurrak identifikatzea.

• Orriak edo kartoi meheak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak. Koloreztatu 
gabeko rangoli ereduak, inprimatzeko 
modukoak, ikasgelako neska eta mutil guztiei 
bana emateko. Koloreztatzeko rangoli fitxak:  
https://fvf-manabadi.org/es/recurso/fichas-
de-rangolis-para-colorear

Nola egin rangoli bat? bideoa (gaztelaniaz)  
https://vimeo.com/116168636

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpideak. 

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Arte-hezkuntza.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Gizarte eta giza balioak.

• Erlijioa.

Irakasgaiak

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

1. jarduera

KOLOREZTA DEZAGUN
RANGOLI BAT

School
Schoolto

Jaiak eta tradizioak
Indiako



1. jarduera

Jardueraren garapena
Rangoli bat egiteari buruzko bideoa ikusi ondoren, gogoratzen al ditugu haren ezaugarriak? Zertarako 
erabiltzen dira eta non jartzen dira?

Familiako emakumeek egiten dituzte halako marrazkiek zori edo zorte ona erakartzeko. Oso goiz jaiki behar 
dira, denbora luze-luzea behar delako eta kontu handiz ibili behar delako, marrazten denean eta koloreak 
erabiltzen direnean, ongi etorri polita izan dadin etxe horretara hurbiltzen direnentzat.

Orain, jaiegunetan etxeak apaintzen ditugun pentsatuko dugu. Adibidez, Gabonetan, apaingarriak, zuhaitza 
edo argiak jartzen ditugu. Eta urtebetetze bat dagoenean puxikak erabiltzen ditugu. Jai nagusietan kaleak 
girlandaz betetzen dira.

Azkenik, rangoli bat margotuko dugu. Askotariko koloreak, alai-alaiak, erabili behar dira. Bukatu ondoren, 
imajina dezagun rangoli hori gure etxeetako atean dagoela. Zer adierazi nahi dugu horrekin? Ongi etorria 
eman? Desira bat? Zorionak? Maisuaren laguntzarekin, marrazkiaren azpian idatziko dugu.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Rangoli bat nola egiten den ikusi duzuenez, orain sor ezazue zuena: horretarako, puntu-laukia marraztu 
beharko duzue eta marrazki geometrikoa egin horren gainean. Jarraian, koloreztatu eta eskolan 
horma-irudi handia eratuko duzue zuen sortze-lan guztiak erabiliz.

JARDUEREN
PROPOSAMENA2School
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«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».

Jaiak eta tradizioak
Indiako



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

2. jarduera

• Gure kulturaren berezko ezaugarriak 
identifikatzea.

• Orriak edo kartoi meheak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak.

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpideak.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Hizkuntza (dagokiona).

• Arte-hezkuntza.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Gizarte eta giza balioak.

Irakasgaiak

2. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.
HERRI-KANTAK

School
Schoolto

Jaiak eta tradizioak
Indiako



Jardueraren garapena
Guztiok ezagutzen ditugun abesti herrikoietan pentsatzen saiatuko gara, ikasle guztion artean zerrenda bat 
prestatzeko. Haur jolasetako abestiak izan daitezke (zozketak egiteko (dona-dona), sokasaltoan aritzeko, 
edo txaloka jolasteko), sehaska-kantak, zein familia edo herri-ospakizun batzuetan abesten ditugun kantu 
tradizionalak ere: Zorionak zuri, Gabon kantak, herriko kantak...

Nolako mezua ematen dute abesti horiek? Badira eduki sexista argia duten abesti herrikoiak. Adibidez, 
txaloka abesten zen “Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a cocer…” kantak 
gordinkeria eta axolagabekeria handiz azaltzen du genero-indarkeriari lotutako gertaera bat. Mezu sexistak 
eta diskriminatzaileak dakartzaten beste abesti batzuk “Maritxu nora zoaz…”, “Aita, ama, zenbat urteekin 
ezkonduko  naiz...” (sokasaltoan), “Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan 
dinero…”  edo “Pello Joxepe…” izan daitezke.

Haur bakoitzak abesti horietako bat aukeratuko du, ahalik eta gutxien errepika daitezen eta eduki sexista 
edo diskriminatzailea ezkuta ez dezaten saiatuz. Ondoren, letra edo zati bat idatziko du. Zatiren bat 
gogoratzen ez badu, laguntza eska diezaieke gainerako ikaskideei.

Hala ere, kontuan izan behar da Indiako haurrek ez dakitela gure hizkuntzan irakurtzen! Horregatik, letraren 
ondoan marrazkiak egingo ditugu abestiak dioena adierazten saiatzeko. Marrazkiak ere erants ditzakegu 
zer testuingurutan abesten den adierazteko: festa batean, dantzaldiren batean, jolas batean...

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Abestiaren zati batzuk marrazteaz gain, ikasleek letra ingelesera itzul dezakete.

Atsotitzak eta herri-esaerak biltzen dituen koadernoa ere sor dezake eta ingelesera itzuli. Hasi aurretik, 
atsotitz horiek ematen duten mezua aztertuko dugu, eta eduki sexistarik ez dutenak edo desberdintasunak 
sustatzen dituztenak aukeratuko ditugu.

2. jarduera
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«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».

Jaiak eta tradizioak
Indiako



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

3. jarduera

• Gure kulturaren berezko ezaugarriak 
identifikatzea.

• Gure tradizioak ezagutaraztea, ikasleen 
esperientzia pertsonalak erabiliz.

• Orriak edo kartoi meheak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak.

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpideak.

• Gizarte eta giza gaitasunak.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Gizarte-zientziak.

• Arte-hezkuntza.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Gizarte eta giza balioak.

Irakasgaiak

3. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

MUNDUKO 
JAIEGUNIK ONENA

School
Schoolto

Jaiak eta tradizioak
Indiako



Jardueraren garapena
Urtean zehar, jaiegun asko daude. Batzuk erlijiosoak dira eta beste batzuk zibilak.

Horietako batzuk familiarekin batera ospatzen ditugu; beste batzuetan, ordea, kalera ateratzen gara askoz 
jende gehiagorekin batera ospatzeko. Eta horietan guztietan, tradizio batzuk daude atzean, eta gure etxeetan 
horiei kasu egin ala ez irakatsi digute.

Hasteko, gogoan ditugun jaiegunen zerrenda egingo dugu, eta bakoitzaren ezaugarriak adieraziko ditugu:

 - Zertan datza ospakizuna?

 - Non ospatzen da? Urteko zein sasoitan? Uste duzue munduko leku guztietan egiten duela hemengo  
 eguraldia?

 - Norekin egoten gara dena delako jai horretan?

 - Ba al dago janari berezirik?

 - Zer beste ohitura lotzen zaizkio? Tokian tokiko jantziak? Dantzak?

 - Opariren bat egiteko ohitura al dago?

 - Zibila edo erlijiosoa da? Urteko egun berdinean ospatzen da beti?

Jarraian, ospakizun horietan emakumeek eta gizonek dituzten eginkizunak aztertuko ditugu.

 • Jaiegun horietan, nork egiten du zer? Adibidez, nork prestatzen du janaria?

 • Cadizko inauterietako txirigotetan edo konpartsetan, gizon eta emakumeen ordezkaritza berdintsua  
 dago?

 • Zer gertatzen da Huelvako Almonteko Rocioko Ama Birjina bezalako erromerietan? ‘Salto de la Reja’  
 deritzon errituan, gizonezkoek bakarrik parte hartzen dute. Emakumeek, berriz, Ama Birjina eta Haurra  
 janzten dituzte.

 • Inauterietan, neska-mutilek mozorro desberdinak janzten dituzte? Une egokia da horri buruz hitz  
 egiteko eta neska-mutilek zeinahi mozorro erabil dezaten sustatzeko, haien sexua edozein izanik ere.

 • Herriko jai askotan, ospakizunari ‘aurpegia jartzen dion’ eta agintariei laguntzen dien emakume eder  
 eta ospetsu bat aukeratzeko ohitura dago. Jaietako erreginak, erromerietako maja edo Asturiasko xana  
 izenekoak dira, emakumeak apaingarri huts irudikatzen dituztenak.

Informazio horrekin guztiarekin, fitxa bat egingo dugu jaiegun bakoitzeko, eta gutun batean azalduko ditugu 
xehetasun guzti-guztiak. Aldatu edo hobetu beharko liratekeen gauzak ere nabarmendu ditzakegu. 
Horretarako, ikastaldea taldetan banatuko dugu, eta horietako bakoitza fitxa horietako bat egiten arduratuko 
da.

Azkenik, saioaren azken hamar minutuak gordeko ditugu ikasleek “munduko jaiegunik onena” asma dezaten. 
Aurreko galderak adibidetzat hartuta, jaiegun batzuen ezaugarriak aukeratu ahal izango dituzte gustukoen 
duten konbinazioa egiteko.

3. jarduera
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«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».

Jaiak eta tradizioak
Indiako



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

4. jarduera

• Gure kulturaren berezko ezaugarriak 
identifikatzea.

• Gure tradizioak ezagutaraztea, ikasleen 
esperientzia pertsonalak erabiliz.

• Orriak edo kartoi meheak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak.

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpideak.

• Hizkuntza-komunikazioa.

• Gizarte eta giza gaitasunak.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Gizarte-zientziak.

• Arte-hezkuntza.

• Hizkuntza (dagokiona).

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Gizarte eta giza balioak.

Irakasgaiak

4. jarduera

Iraupena: 2 saio, ordubetekoak.

OHITURA
BITXIAK

School
Schoolto

Jaiak eta tradizioak
Indiako



Jardueraren garapena
Talde handian, gure etxeetan txikitatik erakutsi dizkiguten edo ezagutzen ditugun pertsonei ikusi dizkiegun 
ohitura eta tradizioen zerrenda egiten saiatuko gara. Irakasleak hauetako batzuk iradoki ditzake:

 - Urtezaharrean mahatsak jatea.

 - Gabonetan turroia jatea. 

 - Liburuaren egunean, liburu bat eta arrosa bat oparitzea. 

 - Errege Magoak/Olentzero.

 - Maritxu Teilatuko.

 - Ezkontza erlijiosoak inguratzen dituzten tradizioen multzoa: erresak, arrautzak komentuetara   

 eramatea euririk egin ez dezan, andregaiek “zerbait berria, zerbait urdina eta zerbait mailegatua”  

 eramatea eta abar.

 - Inauterietan mozorrotzea.

 - Su artifizialak jaurtitzea San Joan bezperan (ekainaren 23ko gauean).

 - Sardina ehorztea.

Ideia-jasa hori oso baliagarria izan daiteke ikasleak nork bere etxean ikusitako ohitura txikiak, esaerak, 
tradizioak edo sineskeriak gogoratzera animatzen baditugu, hala nola ogia zakarrontzira bota aurretik 
musukatzea, ezkonduko ez ote den beldurrez norbaiten oinak ez garbitzea…

Beste alde batetik, pertsona, animalia eta ingurumena errespetatzen duten ohiturak ote diren eta, jai 
horietan, emakumeen eginkizuna eta gizonena berdintsua ote den  aztertuko dugu.

Segurutik, tradizio txiki horietako gehienak oso deigarriak dira beste kultura batetik datorren norbaitentzat. 
Horregatik, zerrenda daukagunean, horietako bakoitzaren azalpen-fitxa txiki bat egingo dugu. Ikasgela 
binaka edo taldetan banatuko dugu, eta bakoitzak fitxa bat egingo du, honako hauek erakusteko:

 - Tradizioaren azalpen laburra: zertan datzan, noiz edo zergatik egiten den…

 - Ikasleek gehitu nahi duten edozein anekdota pertsonal.

 - Marrazki argigarri bat.

Komenigarria izan daiteke jarduera gauzatu aurreko egunean azaltzea, ikasleek familiari kontsulta egin 
diezaioten.

4. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2School

Schoolto

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Ikasle guztien artean, fitxa-liburu bat sortuko dugu, Espainian ezagutzen ditugun jai eta tradizio herrikoi 
guztiak jasotzeko. Familiako ospakizun txikietatik hasita edozein motatako jai herrikoiak ere jaso daitezke, 
zibilak zein erlijiosoak. Berezia iruditzen zaigun edozer jasotzeko aukera izango dugu, bai gure herrian edo 
hirian gertatzen bada, bai herrialdeko beste leku batzuetatik ezagutzen baditugu. Ikasleen mailaren 
arabera, liburu hau errazagoa edo konplexuagoa izango da.

Lehenik eta behin, bi ataletan banatutako zerrenda egingo dugu:

 • Familia-ospakizunak: urtebetetzea, ezkontzak, haur baten jaiotza, bataioak eta beste.

 • Herriko jaiak: inauteriak, azokak, erromeriak, dantzak, ospakizun erlijiosoak, sardinaren ehorzketa…

 Zerrenda osoa daukagunean, klasea behar adina taldetan banatuko dugu, bakoitzak fitxa bat egin  
 dezan. Bertan, honako hauek jaso beharko dira:

 • Jaiaren edo tradizioaren deskribapena: zertan datzan, zergatik gertatzen den, norekin partekatzen  
 den, Espainiako zein tokitan egiten den…

 • Aldizkarietan moztutako marrazkiak, argazkiak edo irudiak, tradizio horiek irudikatzeko.

Antzekotasunik aurkitu duzue zuek ospatzen dituzuen jaien eta Indian ospatzen direnen artean?

Pentsa ezazue zuek bizi zareten inguruko jai eta tradizioetan. Haurrek parte hartzen dute? Zuen ustez, 
gizon eta emakumeen eginkizuna berdina da? Horrela ez bada, ados zaudete horrekin?

Haur baten jaiotzan pentsatzen badugu, berdin prestatzen dira jaioberriarentzako gauzak? Hausnartu 
altzarien, arroparen eta jostailuen koloreen inguruan...

Azkenik, pertsonak, animaliak eta ingurumena errespetatzen dituzten ohiturak ote diren hausnartuko dugu.

Jaiak eta tradizioak
Indiako



Jardueraren garapena
Talde handian, gure etxeetan txikitatik erakutsi dizkiguten edo ezagutzen ditugun pertsonei ikusi dizkiegun 
ohitura eta tradizioen zerrenda egiten saiatuko gara. Irakasleak hauetako batzuk iradoki ditzake:

 - Urtezaharrean mahatsak jatea.

 - Gabonetan turroia jatea. 

 - Liburuaren egunean, liburu bat eta arrosa bat oparitzea. 

 - Errege Magoak/Olentzero.

 - Maritxu Teilatuko.

 - Ezkontza erlijiosoak inguratzen dituzten tradizioen multzoa: erresak, arrautzak komentuetara   

 eramatea euririk egin ez dezan, andregaiek “zerbait berria, zerbait urdina eta zerbait mailegatua”  

 eramatea eta abar.

 - Inauterietan mozorrotzea.

 - Su artifizialak jaurtitzea San Joan bezperan (ekainaren 23ko gauean).

 - Sardina ehorztea.

Ideia-jasa hori oso baliagarria izan daiteke ikasleak nork bere etxean ikusitako ohitura txikiak, esaerak, 
tradizioak edo sineskeriak gogoratzera animatzen baditugu, hala nola ogia zakarrontzira bota aurretik 
musukatzea, ezkonduko ez ote den beldurrez norbaiten oinak ez garbitzea…

Beste alde batetik, pertsona, animalia eta ingurumena errespetatzen duten ohiturak ote diren eta, jai 
horietan, emakumeen eginkizuna eta gizonena berdintsua ote den  aztertuko dugu.

Segurutik, tradizio txiki horietako gehienak oso deigarriak dira beste kultura batetik datorren norbaitentzat. 
Horregatik, zerrenda daukagunean, horietako bakoitzaren azalpen-fitxa txiki bat egingo dugu. Ikasgela 
binaka edo taldetan banatuko dugu, eta bakoitzak fitxa bat egingo du, honako hauek erakusteko:

 - Tradizioaren azalpen laburra: zertan datzan, noiz edo zergatik egiten den…

 - Ikasleek gehitu nahi duten edozein anekdota pertsonal.

 - Marrazki argigarri bat.

Komenigarria izan daiteke jarduera gauzatu aurreko egunean azaltzea, ikasleek familiari kontsulta egin 
diezaioten.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Ikasle guztien artean, fitxa-liburu bat sortuko dugu, Espainian ezagutzen ditugun jai eta tradizio herrikoi 
guztiak jasotzeko. Familiako ospakizun txikietatik hasita edozein motatako jai herrikoiak ere jaso daitezke, 
zibilak zein erlijiosoak. Berezia iruditzen zaigun edozer jasotzeko aukera izango dugu, bai gure herrian edo 
hirian gertatzen bada, bai herrialdeko beste leku batzuetatik ezagutzen baditugu. Ikasleen mailaren 
arabera, liburu hau errazagoa edo konplexuagoa izango da.

Lehenik eta behin, bi ataletan banatutako zerrenda egingo dugu:

 • Familia-ospakizunak: urtebetetzea, ezkontzak, haur baten jaiotza, bataioak eta beste.

 • Herriko jaiak: inauteriak, azokak, erromeriak, dantzak, ospakizun erlijiosoak, sardinaren ehorzketa…

 Zerrenda osoa daukagunean, klasea behar adina taldetan banatuko dugu, bakoitzak fitxa bat egin  
 dezan. Bertan, honako hauek jaso beharko dira:

 • Jaiaren edo tradizioaren deskribapena: zertan datzan, zergatik gertatzen den, norekin partekatzen  
 den, Espainiako zein tokitan egiten den…

 • Aldizkarietan moztutako marrazkiak, argazkiak edo irudiak, tradizio horiek irudikatzeko.

Antzekotasunik aurkitu duzue zuek ospatzen dituzuen jaien eta Indian ospatzen direnen artean?

Pentsa ezazue zuek bizi zareten inguruko jai eta tradizioetan. Haurrek parte hartzen dute? Zuen ustez, 
gizon eta emakumeen eginkizuna berdina da? Horrela ez bada, ados zaudete horrekin?

Haur baten jaiotzan pentsatzen badugu, berdin prestatzen dira jaioberriarentzako gauzak? Hausnartu 
altzarien, arroparen eta jostailuen koloreen inguruan...

Azkenik, pertsonak, animaliak eta ingurumena errespetatzen dituzten ohiturak ote diren hausnartuko dugu.

4. jarduera
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«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».

Jaiak eta tradizioak
Indiako
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5. jarduera

• Gure kulturaren berezko ezaugarriak 
identifikatzea. 

• Ahozko gaitasuna eta gaitasun plastikoa, 
sormena eta talde-lana sustatzea.

• Orriak edo kartoi meheak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak, aldizkariak, 
artaziak eta lekeda.

Helburuak 

• Kontzientzia eta kultura-adierazpideak.

• Gizarte eta giza gaitasunak.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Hizkuntza (dagokiona).

• Arte-hezkuntza.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

Irakasgaiak

5. jarduera

Iraupena: Bi saio, ordubetekoak.

School
Schoolto

TRADIZIOZKO
IPUINAK

Jaiak eta tradizioak
Indiako



Jardueraren garapena
Kultura ezagutzeko bide bat herri-ipuin eta -kondairen tradizioa da. Ba al zenekien, adibidez, esnezalearen 
ipuina Indiatik datorrela? Badira munduko herrialde guztietan ezagunak diren kontakizunak, baina badira 
bakoitzaren kulturaren ondare direnak ere bai. Ez litzateke polita izango gure ipuinak Indiako eskolako 
haurrei bidaltzea? Lehenik eta behin, ezagutzen ditugun ipuin guztien zerrenda egingo dugu: 
Txanogorritxu, Hiru txerritxoak, Erpurutxo, txitxarra eta inurriaren alegia…

Hasi aurretik, zerrendan jaso ditugun ipuinei buruzko hausnarketa egingo dugu. Nola irudikatzen dira 
neskatilak eta emakumeak ipuin tradizionaletan? Eta haurrak eta gizonak? Normalean, emakumeen rol edo 
eginkizunean, edertasuna, fintasuna eta mendekotasuna bereizten dira. Gizonezkoen rol edo 
eginkizunetan, aldiz, indarra eta indarkeria azaleratzen dira. Istorioan, gizonezkoak dira boterea dutenak 
eta erabakiak hartzen dituztenak. Zuen ustez, bereizketa hori bidezkoa da eta errealitateari erantzuten dio?

Jarraian, ipuin adina taldetan banatuko dugu ikastaldea. Talde bakoitzaren lana ipuin horietako bat 
kontatzeko horma-irudi bat edo koaderno bat prestatzea izango da. Baina… erne! Indiako haurrek ez 
dakite euskaraz irakurtzen. Zer deritzozue ipuinak komiki-bineta moduan eta marrazki pilo batez horniturik 
bidaltzen badizkiegu? Ipuina marraztu aurretik, istorioan agertzen diren gizon eta emakumeen rolak 
aldatzea erabaki dezakegu: zer deritzozue printzesak printze baten beharrik ez badu, salba dezan? Eta 
ipuinean ageri den zaldunari gerra egitea gustatzen ez bazaio?

Ipuin bakoitzean, honako hauek jasoko ditugu:  

 • Ipuinaren izenburua.

 • Hasi aurretik, agertzen diren pertsonaia nagusi guztien marrazki bat egingo dugu, azpian izena  
 idatzita dutela, eta protagonistak, bilauak eta abar diren argituko dugu.

 • Ondoren, ipuina 8 edo 10 eszena nagusitan banatuko dugu, eta horietako bakoitzeko marrazki bat  
 egingo dugu, eta azpian azalpen-testu labur bat erantsiko. Elkarrizketetan, bunbuiloak erabil   
 ditzakegu, komikietan  egiten den bezala. Eskolaren amaieran, talde bakoitzak prestatutako ipuina  
 erakutsiko die gainerakoei.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Aurreko jarduera egiteaz gain, ikasleek tradiziozko ipuinak ingelesera itzuliko dituzte Indiako eskolako 
haurrekin partekatzeko.

5. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2School

Schoolto

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».

Jaiak eta tradizioak
Indiako


