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SARRERA

Honako ipuin bilduma hau Villafrancako El Castellar ikastetxe publikoko ikasleek eta 
klaustroak egin dute. Liburu honetan, ipuin tradizionalak eta mundu errealak bat egiten 
dute, ipuin hezkidetzaile bihurtzeko; estereotiporik eta genero rolik gabeko ipuin, alegia. 

Liburu honen asmoa da frogatzea guztiok garela gai istorio berri bat idazteko. Inoiz 
egin ez baduzu, animatu egin nahi zaitugu istorio bat berridaztera. Soilik zuk dakizu nolako 
istorioa nahi duzun! Egin behar duzun gauza bakarra zure irudimenari hegan egiten uztea 
da; protagonistak, tokiak, uneak… aukeratzea; eta zuk nahiko zenukeen istorioa diseinatzea. 
Beti dago istorio bat berrasmatzeko astia, beraz animatu egin nahi zaitugu zuk ere egin 
dezazun. 

Duela zenbait urtetik Villafrancako El Castellar Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe 
publikoak parte hartzen du Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren “Elkartasuna 
Sustatzen duten Eskolak” programan. Programaren helburua da garapenerako hezkuntza 
(GH) curriculumean zeharka txertatzea, eta gai hori ikastetxearen hezkuntza-proiektuan 
pixkanaka sartzea. Horrez gain, elkarlana sustatzen duten eskolen arteko sarte bat sortzea 
da asmoa, haien artean eta haien inguruan elkar eragiteko.

Programa hau landuz GHrako heziketa eskaintzen dugu. Gainera, 2030 Agenda 
betetzen laguntzen dugu, zeina pertsonen, planetaren eta oparotasunaren aldeko ekintza 
plana den, eta aldi berean, bake unibertsala indartzea eta justiziarako sarbidea erraztea 
helburu dituena. 

Ipuin tradizional batetik abiatuta ipuin berri bat sortzea prozesu dibertigarria, 
interaktiboa eta konplexua da aldi berean. Kontuan hartu dugu zein helburu lortu nahi 
genituen, zein rol erakutsi nahi genizkien ikasleei eta zein pertsonaia sartu nahiko 
genituzkeen ipuin berri bakoitzean. Ipuin bakoitza idazten hasi aurretik xehetasunez 
hausnartu eta aztertu ditugu ipuin tradizionalak. Maila bakoitzak ipuin bat aukeratu du, 
aztertu egin du, pertsonaiak aldatu ditu, antzerkiak egin ditu, eta gainera, jaialdi batean 
antzeztu ditugu. Ikasturte bakoitzak beren modura egin du, hezkuntza maila bakoitzaren 
erritmoak eta erronkak errespetatuta. 

4. helburua: Heziketa inklusiboa, ekitatiboa eta 
kalitatezkoa bermatzea, eta guztiontzako bizitza 
osoan zehar ikasteko aukerak sustatzea.

5. helburua: Genero berdintasuna lortzea eta 
emakume eta neska guztiak ahalduntzea.



Ipuin bilduma honekin, gustatuko litzaiguke erakustea genero berdintasuna duen 
mundua posible izan daitekeela denontzako kalitatezko heziketa baldin badago. 

Badakigu ametsak pixkanaka eraikitzen direla, maitasunez, pazientziaz eta arretaz. 
Horrelaxe sortu dugu ipuin bilduma hau, eta horrela egiten jarraituko dugu etorkizunean. 

ABENTURA NAHI BADUZU,  
EKIN IRAKURTZEARI ETA IDAZTEARI
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Edurnezuri Indian
Haur Hezkuntzako 1. mailako ikasleekin egindako ipuina

Erlazionatutako GJH-ak





9Edurnezuri Indian

Kontatzen dutenez, bazen behin, urruneko herrialde 
batean, Edurnezuri izeneko printzesa bat. Izena, azalaren 
koloreagatik jarri zioten. Izan ere, jaio zenean, azala elurra 
bezain zuria zuen, bere ama Norbegian jaioa baitzen, eta 
aita Ingalaterran. Hazten joan ahala, azala iluntzen joan 
zitazion, Indian, bizi zen tokian, eguzki dirdaitsuak beti 

jotzen zuelako, eta asko atsegin zutelako paseo luzeekin 
eguzkipean gozatzea.



10 Edurnezuri Indian

Artean haur txikia zela, 
Edurnezuriren ama hil egin 

zen. Bere aitak, mundutik egin 
ohi zituen bidaietako batean, 

emakume indiar eder, alai 
eta irudimentsua ezagutu 

zuen, eta berriro ezkondu zen 
harekin. Yalitza, Edurnezuriren 

amaordea, emakume harrigarria 
zen: adimentsua, ausarta, asmo 
handiak zituena, eta asko maite 
zuen Edurnezuri. Denbora asko 
pasatzen zuten elkarrekin, eta 
Yalitzak Indiari buruzko istorio 

ederrak kontatzen zizkion.



11Edurnezuri Indian

Gainera, bere burua maitatzen ere erakutsi 
zion, asmo handiak izaten, nahi zuenaren 
alde saiatzen… Finean, egunero-egunero 

bere buruaren bertsiorik onena izaten 
erakutsi zion. Izugarri atsegin zuten biek 
jauregiko ispilu magikoarekin hitz egitea. 

Oso ispilu berezia zen. Pixkanaka, ederrak, 
oso ederrak izateko trikimailuak erakusten 

zizkien ispiluak, baina mota guztietako 
edertasunari erreparatzen erakusten zien.



12 Edurnezuri Indian

Ispilutxoak, egunez egun, barrutik zein kanpotik eder 
izaten laguntzen zien, eta egunero halako galderaren bat 

egiten zien:

- Gozatu al duzu gaur?

- Zer da gaur egin duzun gauzarik bereziena?

- Ondo sentitu al zara?

- Gaur egin duzun zerekin sentitu zara zu zeu?



13Edurnezuri Indian

Edurnezuriren autoestimua, 
bera konturatu gabe, egunero 

garatzen ari zen, eta laster 
nerabe indartsua, ausarta, 

ziurra eta maitatua bihurtu zen. 
Arthurrek, Edurnezuriren aitak, 
naturarekiko eta animaliekiko 
maitasuna irakatsi zizkion, eta 
etorkizuna erabakitzeko ordua 

iritsi zenean, unibertsitatera 
ikastera joatea erabaki zuen, 

albaitari izateko.

Arthurrek beti zeraman kapa 
soinean, eta Edurnezurik 

benetako Superheroia balitz 
bezala ikusten zuen



14 Edurnezuri Indian

Unibertsitatean zenbait urtez egon ondoren, 
azkenean, ikasketak bukatu zituen, eta Ananda 

izeneko lagun batekin bizitzea erabaki zuen.

Edurnezuri eta Ananda Umaria herriko etxetxo 
batera joan ziren bizitzera, Bandhavgarh parke 
nazionaletik hurbil egon nahi zutelako, bertako 

animaliak aztertzeko eta haiek babesten 
laguntzeko.



15Edurnezuri Indian

Bereziki, tigrea. Izan ere, jakin 
zuten 1970.  hamarkadan 

desagertzeko zorian egon zirela 
tigreak, beren bizilekua murriztu 

egin zelako basogabetzearen 
eta ehizaren ondorioz.



16 Edurnezuri Indian

Ia goizero, txangoan abiatzen 
ziren basoan barrena; hori bai, 

betiere segurtasuneko eta 
parkeko arauak errespetatuta, 

aldez aurretik ezagutzen 
zituztenak.



17Edurnezuri Indian

Horri guztiari esker, bertako 
animaliei buruzko gauza 

pila ikasi zituzten, eta parke 
nazionaleko txoko ederretako 
asko ezagutu zituzten. Asko 

diogu, parkea izugarri handia 
delako. Parkearen azalera 105 
kilometro koadrokoa da, eta ia 
ezinezkoa da osorik ezagutzea.



18 Edurnezuri Indian

Egun batean, basotik ibiltzen ari 
zirela, Edurnezurik eta Anandak 

etxe polit bat ikusi zuten, 
hurbildu egin ziren, eta kanpotik 

arretaz aztertu zuten. Elkarri 
begiratu eta galdegin zioten 

zergatik zegoen etxe hori han, 
eta hortaz, sartzea eta ikertzea 

erabaki zuten.



19Edurnezuri Indian

Han zeudela, ahots txiki batzuk 
entzuten hasi ziren, abesten:

 

Ipotxak:

Ay ho!! Ay ho!! Ay ho, ay ho, ay ho 

Ay ho, ay ho, ixteko ordua da

Ay ho, ay ho, ay ho

Ay ho, ay ho, afaltzera goaz

Ay ho, ay ho, ay ho, Ay ho, goazen 
ba etxera.



20 Edurnezuri Indian

- Edurnezuri: Nortzuk dira? Hau 
izango al da haien etxea? 

- Haurrak dirudite! Begira, gizon 
batekin eta emakume batekin 

datoz, haien gurasoak izango al 
dira?

Gizon horrek benetako aztia 
dirudi! 

Eta emakumeak ere bai!

Bizkor! Goazen hemendik, agian 
arriskuan gaude!



21Edurnezuri Indian

Jakinmina izan arren, zuhurrak 
eta zentzuzkoak ziren, eta ez 

zuten arriskuan egon nahi. Hala, 
ezkutatu egin ziren, arriskuan ez 

egoteko.

Hurrengo egunean etxe hartara 
itzuli ziren, eta ikertzen jarraitu 

zuten.

Han zeudela, ahots txiki batzuk 
entzuten hasi ziren, abesten:

Ay ho!!Ay ho!!Ay ho, ay ho, ay 
hoAy ho, ay ho, ixteko ordua da 
Ay ho, ay ho, ay ho, Ay ho, ay ho, 
afaltzera goaz Ay ho, ay ho, ay 

ho, Ay ho, goazen ba etxera.



22 Edurnezuri Indian

Hurrengo egunean etxe hartara 
itzuli ziren, eta inguruan ikertzen 

jarraitu zuten.

Bat batean euria egiten hasi 
zen, eta kobazulo batean gorde 

ziren.

Baina Edurnezurik eta Anadak 
kobazuloa zela uste zuten arren, 
meategi bat zen. Bertan, sorgin 

batek eta aztik batek hainbat 
ume zituzten ezkutatuta, 

haientzat lan egin zezaten, 
diamanteak bilatzen.



23Edurnezuri Indian

- Entzun!

Zulatu, zulatu, zulatu eta zulatu. Ona da zulatzea. Zulatu, zulatu, zulatu, zulatu eta ez agortu. Milioi 
bat baino gehiago dugu jada lortu, zulo aberats hau dugulako zulatu, zulatu, zulatu, zulatu, zulatu, 
non 10.000 diamante dauden. Zulatu, zulatu, zulatu, zulatu eta berriz zulatu, zulatu, zulatu. Ipuina 

ezin da inoiz bukatu. Ondo jakiteko nola arakatu, urte luzez behar da praktikatu, baina jakitean nola 
ondo arakatu, ederki jakingo dugu nola zulatu.



24 Edurnezuri Indian

Ay ho!!

Ay ho!!

Ay ho, ay ho, ay ho

Ay ho, ay ho, ixteko ordua da

Ay ho, ay ho, ay ho

Ay ho, ay ho, afaltzera goaz

Ay ho, ay ho, ay ho

Ay ho... 

- Bizkor! Badatozela!

Kobazulotik atera ziren eta ortzadar 
ederra zegoela ikusi zuten.



25Edurnezuri Indian

Anandak eta Edurnezurik zerbait arraroa gertatzen ari 
zela ikusi zuten. Horregatik, berriro ere, beren liburuak 

hartu, interneten bilatu, eta jakin zuten 10 diamantetik 9 
Indian moztu eta leuntzen direla, Surat hirian zehazki, 

Gujarat estatuan. 

1901. urtean, harribitxi hori mozten zuten pertsonek 
Afrika ekialdetik Indiara emigratu zuten, eta 

industriaren oinarria ezarri zuten horrela. Ordutik, 
diamantearen munduko zentroaren estatusa mantendu 

izan du hiriak.



26 Edurnezuri Indian

Aztiak eta sorginak bazekiten hori, eta hortaz, aprobetxatu 
egiten ziren pobreziaz eta zonalde batzuetako hezkuntza 

azpieguitura faltaz, umeak lan egitera behartzeko.

Gezurra dirudi, edo are eskandalua, baina sinistea zaila 
den arren, oraindik ere ume asko dauden munduan lan 

egitera behartzen dituztenak.

Poz-pozik jarri ziren umeak, eskolara joaten hasi zirenean.



27Edurnezuri Indian

Bi gazteek egoera salatu zuten agitarien 
aurrean, eta delitu horren arduradunak 
kartzelara bidaltzea lortu zuten, baita 
haurrak zegokien moduan eskolatzea 

ere. Eskola ederra zen, gauza pilo zeuden 
bertan ikasteko eta gozatzeko.



28 Edurnezuri Indian

Surateko Diamanteen Elkarteak publikoki eskertu zuen neskek 
industria garbi baten alde egindako ahalegina. Horretarako, 

beren abenturari buruzko elkarrizketa egin zieten, eta ondoren, 
merienda goxo eta zinez nutritiboarekin bukatu zuten.

Surateko Diamanteen Elkarteko 
ordezkaria



29Edurnezuri Indian

Denak ari ziren ospatzen gero eta ume gehiago zeudela 
eskolatuta Indian, eta bat-batean… Edurnezuriri sagarra 

kontrako eztarritik joan zitzaion!



30 Edurnezuri Indian

- Laguntza, laguntza! hasi ziren oihuka.

Unean bertan, hortik zegoen mediku bat korrika joan zen 
neska gaztea laguntzera. Medikua lehen sorospenekin 

hasi zen, eta anbulantzia bat bizkor deitzeko eskatu zuen.



31Edurnezuri Indian

Zorionez, anbulantzia oso bizkor iritsi 
zen, beste hiru medikurekn batera. Talde 
lanean, Edurnezuri gaztea salbatzea lortu 

zuten.

Medikuetako bat eta Edurnezuri oso ondo 
moldatu ziren, lagun egin ziren, gauza 

asko zituzten komunean, gogoko zuten 
elkarrekin denbora pasatzea. Ziur asko, 

zuek guztiek pentsatuko duzue ezkondu 
egin zirela, eta elkarrekin ondo bizi izan 
zirela. Baina egiaz, bidaia bat hasi zuten 

munduan barrena 
leku berriak ezagutzeko, beren laguntza 

eskaintzeko mediku eta albaitari gisa, 
eta elkarlanean aritzeko 2030 Agendako 

garapen  jasangarrirako 17 helburuak 
betetzen laguntzeko proiektuetan.





Ducky ahate polita
Haur hezkuntzako 2. mailako ikasleekin egindako ipuina.

Erlazionatutako GJH-ak



34 Ducky ahate polita

Baziren behin, guraso ahate batzuk. Arrautza asko ipini zituzten, seme-alabak 
izan nahi zituztelako. Ahatetxoak oskoletik irten zirenean, konturatu ziren 

haietako bat ezberdina zela.



35Ducky ahate polita

Denborarekin handitzen joan ziren, eta berdinak ziren ahatetxoek beste 
ahatetxoa zirikatzen zuten, ezberdina izateagatik. Horrela, egun batean, 

beste nonbaitera joatea erabaki zuen, bera bezalako ahatetxoak topatu ahal 
izateko.



36 Ducky ahate polita

Gauza guztiak prestatu zituen bidaia 
hasteko, eta orduan Lula sorgina agertu 

zen, berarekin hitz egiteko:
- Nora uste duzu zoazela, gaztetxo?

Hemendik urruti noa, naizen moduan 
maitatuko nauten lagunak topatuko 

ditudan leku batera.



37Ducky ahate polita

Zure anai-arreba ahateek ez al zaituzte maite?
- Ez. Itsusia naizela diote, haiengandik ezberdina.

- Guztiok gara ezberdinak eta, aldi berean, berdinak. Guztiok daukagu bihotza,  
besteak maitatzeko. Eta maitatuak izatea merezi dugu.

- Baina besteek etengabe errepikatzen didate kanpotik zein ezberdina naizen; begiratu nazazu!  
Ni grisa naiz, eta beraiek guztiak hori kolore ederrekoak dira!
- Mundua kolorez beteta dago, eta guztiak dira zoragarriak.  

Ummmmm… agian nire magia erabili beharko dut, jijiji.



38 Ducky ahate polita

-Marrakatxarra… 
ahate hankatzarra!!!



39Ducky ahate polita

Hemendik aurrera, zure anai-arreba ahatetxoak eta zu ezebrdinak izango zarete guztiak, 
koloretakoak, ortzadarra bezalakoak, milaka kolore daudelako eta guztiak direlako ederrak, gustu 

kontua da.
Horrela, ezin izango zarete elkar mokoka aritu, inor ez delako izango beste norbait bezalakoa.





Txano Gorritxo berria
The new Little Red Riding Hood

Haur Hezkuntzako 3. mailako ikasleekin egindako ipuina

Erlazionatutako GJH-ak





Txano Gorritxo berriaTxano Gorritxo berria 43

Gurasoek tarta goxoa prestatu 
zuten etxea garbitu ondoren. 
Txano Gorritxori esan zioten 
tarta aitona-amonen etxera 

eramateko.

 Mom and dad cooked a 
yummy cake after having done 
the housework. They told Little 

Red Riding Hood to bring the 
cake to her grandparents



The new Little Red Riding Hood4444

Gurasoek gogorarazi zioten 
ezezagunekin ez hitz egiteko.

Kontuz ibili!  
Arriskutik urrun ibili!

They reminded her not to talk 
to strangers on the way

Be careful! Don´t trust them! 
Be aware of the danger!



Txano Gorritxo berriaTxano Gorritxo berria 45

Basotik paseoan zegoela, otsoa agertu zen.

- Kaixo neskatxa, bidean lagunduko zaitut?

- Badakit zein den aitona-amonen etxerako 
bidea, eskerrik asko.

- Benetan? Ba al dakizu bidezidor bat dagoela?

Txano Gorritxo bizkorra izan zen, eta kartelak 
irakurri zituenean konturatu zen otsoak 

engainatu egin nahi zuela.

She was already walking through the forest 
when… Suddenly, a wolf appeared out of 

nowhere!

Hello sweetie, do you want me to come along 
with you?

No, thank you. I know the way to my 
grandparents´house.

Really? Do you know that there is a short cut?

As little red riding hood was intelligent, she 
could read the road signs and she realised that 

the wolf was lying to her



The new Little Red Riding Hood4646

Azkenik, Txano Gorritxok ez zion 
otsoari kasurik egin, eta honek ustezko 

bidezidorretik alde egin behar izan zuen, 
aitona-amonen etxera neskatoa baino 

lehenago iristen saiatzeko.

Finally, Little Red Riding Hood didn´t 
listen to the wolf and continued to her 

grandparents through the road that she 
was familiar with. 

However, the wolf took the shortcut to be 
faster than her!



Txano Gorritxo berriaTxano Gorritxo berria 47

Espero bezala, Txano Gorritxo lehengoa izan zen, 
eta atea giltzaz itxi zuen nahita, otsoa etxean sartu 

ahal ez izateko. Gainera, denbora nahikoa izan 
zuen basozainari mezu bat bidaltzeko, otso bat 

aske zebilela abisatzeko.

Sarrerako mezuak: Kaixo! Otso goseti bat dabil 
basoan barrena. Adi egon!



The new Little Red Riding Hood4848

Jarraian, Txano Gorritxok eta aiton-amonek 
haientzat prestatutako tarta jan zuten… Eta 

salbu eta zoriontsu bizi izan ziren betiko.

Next, the girl and her grandparents could 
eat the cake.

…And they lived safe and happily ever after.







Sagutxo kaskarina 
Lehen Hezkuntzako 1. mailako ikasleekin egindako ipuina

Erlazionatutako GJH-ak



Sagutxo kaskarina5252

Narratzailea: Bazen behin bere etxeko atearen inguruan 
erratza pasatzen ari zen sagutxo bat, honakoa abesten 
zuen bitartean:

Sagutxoa: “Tralara truluru, nire etxetxoa eskobatu”

Narratzailea: ...Bat-batean, makurtu,l eta lurrean zegoen 
txanpon bat jaso zuen.

Sagutxoa: Zer erosiko dut? Badakit. Gozokiak erosiko ditut. 
Ez, ez. Horrela hortzak zikinduko zaizkit. 

Narrator: Once upon a time there was a little mouse that was 
sweeping the house while singing:

Mouse: Lalala I’m sweeping the floor, lalala I’m sweeping the 
floor

Narrator: And suddenly he bent down to take a coin that was 
on the floor. 

Mouse: What will I buy? What will I buy? I know! I will buy 
sweets. Well , no. My teeth will get dirty



Sagutxo kaskarina 53

Narratzailea: Pentsatzen jarraitu zuen.

Sagutxoa: Zer erosiko dut?

Badakit, nire buztana apaintzeko xingola bat erosiko 
dut.

Sagutxoa dendara joan zen eta xingola gorri bat erosi 
zuen, buztanean jarri, eta bere etxeko atean eseri 
zen.

Narrator: He kept on thinking…

Mouse: What will I buy? I know. I will buy a bow for 
my tail.

Narrator: The mouse went to the store and bought 
a red bow, he put it on and sit down in front of his 
house



Sagutxo kaskarina5454

Narratzailea: Handik gutxira, txakurtxo bat pasa zen aurretik. 
Sagutxoa hain dotore ikusi zuenean, esan zion:

Txakurtxoa: Sagutxo, sagutxo, baina zein polita zauden, 
nirekin jolastu nahi duzu?

Sagutxoa: Eta zer egingo duzu?

Txakurtxoa: ¡Guau, guau, guau!

Sagutxoa: Ados! Txingoan jolastuko gara.

Narratzailea: Eta txakurtxoak eta sagutxoak pilo bat jolastu 
zuten.

A little later a dog passed by and saw the mouse so charming 
with his bow. The dog said:

Dog: Little mouse, little mouse. You look so charming . Do you 
want to play with me?

Mouse: And what will you do? 

Dog: Woof, woof, woof.

Mouse: Ok! We will play hopscotch.

Narrator: And the dog and the mouse played a lot of time.



Sagutxo kaskarina 55

Narratzailea:Txakurtxoa joan zenean oilo bat agertu zen, 
luma asko zituena, eta sagutxoa hain polit zegoela ikusi 
zuenean, esan zion:

Oiloa: Sagutxo, sagutxo, baina zein polita zauden. Nirekin 
jolastu nahi duzu?

Sagutxoa: Eta zer egingo duzu?

Oiloa: Kukurruku, kukurruku.

Sagutxoa: Bai! Itsumandoka jolastuko gara.

Narratzailea: Eta saguak eta oiloak primeran pasatu zuten.

Narrator: When the dog left chicken appeared and told the 
charming mouse: 

Chicken: Little mouse, little mouse. You look so charming. Do 
you want to play with me?

Mouse: And what will you do?

Chicken: Cha-chaw, Cha-haw

Mouse: Yes! We will play little blind hen.

Narrator: And the mouse and the chicken were having a 
happy time.



Sagutxo kaskarina5656

Narratzailea: Oiloa joan zenean, katu bat pasa zen, eta 
sagutxoa ikustean hurbildu egin zitzaion, eta esan zion:

Katua: Sagutxo, sagutxo, baina zein polita zauden. Nirekin 
jolastu nahi duzu?

Sagutxoa: Eta zer egingo duzu?

Katua: Miau, miau!

Sagutxoa: Ados! Harrapaketan jolastuko gara.

Narratzailea:Eta sagutxoak eta katuak tarte atsegina 
pasatu zuten. 

When de chicken left a cat passed by and when saw she 
the little mouse she told him:

Cat: Little mouse, little mouse. You look so charming. Do 
want to play with me?

Mouse: And what will you do?

Cat: meow meow

Mouse: All right! we will play catch.

Narrator: And de mouse and the cat had a good time.



Sagutxo kaskarina 57

Ordubete geroago, beste sagutxo bat pasa zen hortik, eta 
gure sagutxoa ikusi zuenean, hurbildu egin zitzaion: 

Sagutxo 2: Sagutxo, sagutuxo, zein polita zauden. Nirekin 
jolastu nahi?

Sagutxoa: Eta zer egingo duzu?

Sagutxo 2: Barre eta jolas, barre eta jolas.

Sagutxoa: Ba orduan, zurekin ere jolastuko naiz.

Narratzailea: Sagutxo kaskarina beste sagutxoarekin 
jolastu zen, eta zoriontsu ibili ziren eta hala bazan ala ez 
bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila Villafrancako 
plazan.

One hour later a mouse came by and she said: 

Mouse (girl): Litle mouse, little mouse. You look so 
charming. Do you want to play with me?

Mouse (boy): And what will you do?

Mouse (girl): Laugh, play and laugh.

Mouse (boy): Then I will play with you too!

Narrator: The charming mouse played with the other 
mouse and they lived happily ever after. And they left us 
there daydreaming.





Loti ederra 2.0 
Lehen Hezkuntzako 2. mailako ikasleekin egindako ipuina

Erlazionatutako GJH-ak



Loti ederra 2.0 6060

Baziren behin errege-erregina batzuk. Alaba bat izan zuten, eta Aurora izena ipini zioten.



Loti ederra 2.0 61

Hain zoriontsu zeuden erregea eta erregina, ezen erabaki baitzuten jai handi bat antolatzea  
printzesa jaio zela ospatzeko.



Loti ederra 2.0 6262

Erresumako hiru maitagarriek erabaki zuten  
printzesari dohain batzuk ematea, bere bizitza osoan 

lagunduko ziotenak.



Loti ederra 2.0 63

Lehenengo maitagarriak adimenaren dohaina eman zion, 
ez zezaten erraz engainatu.



Loti ederra 2.0 6464

Bigarren maitagarriak ausardiaren dohaina eman zion, arazoei adorez 
eta kemenez aurre egiteko.



Loti ederra 2.0 65

Hirugarren maitagarriak erabakitzeko ahalmenaren dohaina 
eman zion, bere erabaki propioak hartzeko gai izan zedin.



Loti ederra 2.0 6666

Baina, une horretantxe, Maitagarri 
Deserritua agertu zen, Gaizkiñe 

deitzen zutena. Oso haserre zegoen, 
jaira gonbidatu ez zutelako.



Loti ederra 2.0 67

Gaizkiñek ere dohain bat eman nahi zion printzesari, eta hortaz, sorginkeria izugarria jaurti zion: 
Aurorak 18 urte betetzen zituenean, goru bateko orratzarekin ziztatuko zuen hatzamarra, eta lo 

sakonean eroriko zen ehun urtez.



Loti ederra 2.0 6868

Aurora lasai eta zoriontsu bizi zen: atsegin 
zuen kirola egitea, liburuak irakurtzea, 

lagunekin jolastea, eta maite zuen eskolara 
joatea, gauza berri asko ikasten zituelako.



Loti ederra 2.0 69

Eta orduan, iritsi zen printzesaren hemezortzigarren 
urtebetetzea. Bat-batean, oso modu bitxian, erakarria 

sentitu zen goru bat zegoen gela baterantz.



Loti ederra 2.0 7070

Baina orduan, Aurorak, 
erresumako maitagiarriek 
eman zizkioten dohainak 

gogoratu zituen, eta gogoratu 
zuen dohainetako bat 

erabakitzeko gaitasuna bera 
zela. Hortaz, gorua ez ukitzea 
erabaki zuen, eta siestatxoa 

egitea.



Loti ederra 2.0 71

Une horretan, urruneko gaztelu bateko printze bat iritsi 
zen. Printzeak ehun urteko sorginkeriaz jakin zuen, eta 

printzesa muxu batekin salbatu nahi izan zuen, printzesei 
buruzko ipuin zaharretan irakurri zuen moduan.



Loti ederra 2.0 7272

Hain justu printzea muxu ematear zegoen 
unean, Aurora esnatu eta alboratu egin 
zen, printzeak muxu ez emateko. Baina, 

zer arraio gertatu zen? Ez zuten elkar 
ezagutzen eta!



Loti ederra 2.0 73

Printzeak oreka galdu zuen, goruaren 
orratzaren gainean erori zen, bere burua 

ziztatu, eta lo seko geratu zen unean 
bertan.



Loti ederra 2.0 7474

Aurorak, neskato ausarta zenez, 
printzearen ezpata eta zaldia hartu 
zituen eta Gaizkiñeren bila joan zen, 

sorginkeria bukatu zezan.



Loti ederra 2.0 75

Maitagarri Deserrituaren gaztelura iristean, bertako dragoi izugarriei egin behar izan 
zien aurre, baina hala ere, Aurorak denak garaitu zituen.



Loti ederra 2.0 7676

Gertatutakoa ikustean, Gaizkiñek ehun 
urteen sorginkeria desegitea erabaki 
zuen, neskato gazteak erakutsi zuen 
ausardiarekin harrituta baitzegoen.



Loti ederra 2.0 77

Horrela, Aurorari esker, printzea esnatu egin zen, eta guztiek, baita Gaizkiñek ere, jai erraldoia 
prestatu zuten printzesaren urtebetetzea ospatzeko.



Loti ederra 2.0 7878

ZENBAIT 
HERRIALDETAN, 

NESKEK, ORAINDIK 
ERE, ZAILTASUN 

HANDIAK 
DITUZTE LEHEN 
ETA BIGARREN 
HEZKUNTZAKO 

IKASKETAK EGITEKO



Loti ederra 2.0 79

EGIN DEZAGUN 
BORROKA MUNDUKO 

EMAKUME ETA 
NESKA GUZTIEN 

KONTRAKO 
DISKRIMINAZIO 

FORMA GUZTIAK 
EZABATZEKO



Loti ederra 2.0 8080

PRINTZESA IZAN 
BEHAR BANAIZ, 

BORROKALARIA IZAN 
NADIN

PRINTZEA IZAN 
BEHAR BANAIZ, 
ATSEGINA IZAN 

NADIN 

Berdin hezten bagaituzu,  
berdinak izango gara







Geppettok ere  
Pinotxo zaindu dezake

1. eta 2. mailako ikasleekin egindako ipuina

Erlazionatutako GJH-ak



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake8484

Bazein behin Geppetto izenek zurgin bat, egurrezko 
txotxongiloak egiten zituena.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 85

Bakarrik sentitzeaz nazkatuta, 8 urteko mutiko baten 
tamaina zuen txotxongilo bat egin zuen, eta Pinotxo deitu 

zuen.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake8686

Txotxongiloentzako haria jarriko ziola 
erabaki zuen, maneiatzeko eta benetako 

ume baten mugimenduak imitatzeko.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 87

Geppetto, gau hartan, poz bereziarekin joan zen 
ohera. Ezinbestean, bere sorkuntzarekin egin zuen 

amets. Bere ametsean, txotxongiloa berpiztu egiten 
zen, eta egunerokoa elkarrekin partekatzen zuten.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake8888

Baina, bat-batean, zarata bat entzun zuen; Pinotxo utzi zuen 
aulkiaren zarata. Korrika joan zen hara, eta harritu egin zen 
Pinotxoren buruaren gainean kilker txiki bat ikusi zuenean:

Kilkerrari galdetu zion:

-Atsegin duzu bere ondoan egotea, ezta? –Esan zion-. Baita nik ere. 
Etsituta, lotara itzuli zen.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 89

Gau hartan, Geppetto eta Pinotxoren bizitza aldatuko zuen 
zerbait gertatu zen. Tailerra ilun zegoen, eta bat-batean, 
argi izpi urdinxka batek argitu zuen gela. Pixkanaka, argia 

handitzen joan zen, tailer guztia argitu arte.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake9090

Maitagarri bat zen. Pinotxorengana hurbildu, eta leun  
ukitu zuen makila magikoarekin:

-Pinotxo, esnatu zaitez. Bizia emago dizut. Mugitzeko gai izango zara, 
borondatea izango duzu eta zure erabakiak hartu ahal izango dituzu.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 91

Pinotxok, hariak kendu, eta zutik jarri zen.

-Ahotsa izango duzu –jarraitu zuen maitagarriak-. Pentsatzeko eta sentitzeko 
gai izango zara. Hori bai: Geppettori obeditu beharko diozu beti. Ez badiozu 

obeditzen, gauza izugarriak gertatuko zaizkizu.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake9292

Hitz horiek esatearekin batera, 
maitagarriaren sudurra luzatzen hasi zen.

-Zer gertatzen zaio zure sudurrari? –
galdetu zion Pinotxok.

-Ui! Luzatzen ari zait! –erantzun zuen 
maitagarriak-.

-Noski, orain ulertzen dut! –erantzun 
zuen maitagarriak-. Ez diozu guztiari 

obeditu behar, Geppetto ere okertu egin 
daiteke, edo besterik gabe, ezberdin 

pentsatu dezake. Garrantzitsuena zera 
da: zure ekintzen erantzule izatea, 
borondate ona izatea eta besteen 

sentimenduak errespetatzea.

Maitagarriaren sudurra lehengo neurrira 
itzuli zen, eta hegan joan zen.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 93

Hurrengo goizean Geppetto 
Pinotxoren bila joan zen, eta 
zur eta lur geratu zen mahai 

azpian ikusi zuenean, Josetxo 
Kilker deitu zuten kilkerrarekin 

jolasean. Bizirik zegoen! 
Pinotxok hitz egin, mugitu eta 
barre egiten zuen! Bere desira 
egia bihurtu zen, eta Pinotxok 

zurezkoa izaten jarraitzen zuen 
arren, bizitza propioa zeukan. 

Elkarrekin, bizitza berri bat hasi 
zuten, aita-semeak bezala.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake9494

Egun batean txotxongilolari bat iritsi zen herriko plazara. Txontxongilo emanaldi bat 
eskainiko zuela iragarri zuen, eta ume guztiak emozioz beterik joan ziren emanaldia ikustera. 

Pinotxo jendearen artean eseri zen antzezlana ikustera.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 95

Bukatu zenean, txotxongilolaria Pinotxorengana hurbildu zen, beraiekin joateko 
konbentzitzen saiatzeko.

-Zatoz gurekin munduan barrena! Oso berezia zara! Ikuskizuneko izarra izan zaitezke –esan 
zion txotxongilolariak.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake9696

Pinotxok uko egin zion harekin joateari. Argi zeukan Geppettorekin geratu eta zoriontsu 
izango zela.

-Begira, mutiko. Eskaintzen dizudana zoriontasuna da. Bidaiak, dibertimendua, ospea. Ume 
batek nahiko lukeen guztia. Bat-batean, txotxongilolariaren sudurra luzatzen hasi zen, eta 

Pinotxok alde egin zuen korrika.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 97

Etxera iritsi zenean Geppetto haserre eta kezkatuta zegoen Pinotxo berandu iritsi 
zelako.

-Barkatu, aita –esan zuen Pinotxok Geppettoren aurpegia ikustean.

-Ez ezazu halakorik berriro egin. Obeditzen ez badidazu, ez zaitut maitatuko.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake9898

Une horretantxe, Geppettoren 
sudurra luzatzen hasi zen. 

Orduantxe ohartu zen bere 
okerraz, eta gogoeta egin 

zuen.

-Pinotxo, seme. Okertu 
egin naiz. Esan dizudana ez 
da egia. Barkaidazu, zutaz 

kezkatuta nengoen.

-Aita, barkaidazu niri ere. 
Hurrengoan, beranduago 
itzultzeko asmoa badut, 

aurrez esango dizut.

Elkar besarkatu zuten, eta 
Geppettoren sudurrak ohiko 
tamaina berreskuratu zuen



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 99

Bizimodu lasaia izaten jarraitu zuten Pinotxok eta Geppettok.

Egun batean, portuan paseoan zegoela, Pinotxok ume batzuk ikusi zituen 
itsasontzi batera igotzen eta, jakinminez, beraiekin igo zen.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake100100

Baina ikusi zuen aurpegi serioko bi ezezagunen aginduei automatikoki 
obeditzen zietela umeek, eta Pinotxok beldurra sentitu zuen. Damutu egin zen 

itsasontzi hartara igotzeaz, baina jaitsi nahi izan zuenerako beranduegi zen. 
Geppetto kezkatuta egongo zela pentsatu zuen, eta beti esaten ziona gogoratu 
zuen “Hartzen duzun erabaki bakoitzak ondorioak ditu zugan eta besteongan. 

Izan zaitez arduratsua”.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 101

Lehorreratu zirenean gauza izugarriak gertatzen hasi ziren. Asto bihurtu ziren! 
Pinotxo ere eraldatu egin zen.

Irla horren jabeek borondatea ezabatu nahi zieten, eta animalia gisa saldu nahi 
zituzten, aberasteko.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake102102

Geppeto, gertatutakoaz 
jakin zuenean, Pinotxoren 

bila joan zen.

Bitartean, Pinotxok 
eta Josetxok ahalik 
eta lasterren egin 
zuten handik ihes. 

Geppettorekin biltzea 
lortu zuten, eta hau 

pozez lehertu zen haiek 
ikustean.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 103

Geppettok ulertu zuen 
Pinotxok hanka sartu behar 
zuela, eta bere akatsetatik 

ikasi behar zuela. Ez zen 
haserretu. Horrez ordez, 
muxu bat eman zion, eta 

etxera itzuli ziren. Pinotxok 
besarkatu egin zuen Geppetto, 

eta barkamena eskatu zion 
estualdia pasarazteagatik.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake104104

Hurrengo egunean maitagarria itzuli zen, eta Pinotxo benetako ume bihurtu 
zuen, ordurako prest zegoelako. Geppettok ulertu zuen hegoak eman behar 

zizkiola, hegan egin zezan. Zoriontsu ziren.



Geppettok ere Pinotxo zaindu dezake 105

NORBERARI 
BERE KABUZ 

HAUSNARTZEN 
IRAKASTEA, ASKE 
ETA ARDURATSU 
IZATEKO HEZTEA 

DA.





Hansel eta Gretel
Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleekin egindako ipuina

Erlazionatutako GJH-ak



Hansel eta Gretel108108

Bazen behin gaztelu 
bat zeukan herrixka 
bat. Bertan, familia 

aberats bat bizi zen, 
seme-alaba banarekin: 

Hansel eta Gretel.



Hansel eta Gretel 109

Egun batean, Gretelek 
hala esan zion nebari:

Hansel, aspertuta 
nago. Joango al gara 
basora egun batzuk 

pasatzera, eta naturan 
bizitzera?

Hanselek erantzun 
zion:

Ideia zoragarria 
iruditzen zait basora 

joatea.



Hansel eta Gretel110110

Hansel eta Gretel basora 
joan ziren xehetasun batzuk 

kontuan hartu gabe: ez zuten 
ez janaririk ez beste ezer 

eraman.

Ordu asko eman zituzten 
oinez, bazkalordua iritsi zen 
arte. Gose handia zeukaten, 

eta egiteko beste ezer ez 
zutenez, janari bila hasi ziren.



Hansel eta Gretel 111

Bat-batean, Hanselek oihu 
egin zuen:

-Begira Gretel, gozokiz 
egindako etxetxo bat!

Korrika hurbildu ziren biak 
etxea jatera, baina gozoki 

bat hartu zutenean, etxeari 
itsatsita geratu ziren.

Ahots baxu bat entzun zuten 
barrutik:

- Gonbidatuak ditudala 
dirudi ji ji ji 

Gretel eta Hansel oso 
beldurtuta zeuden.



Hansel eta Gretel112112

Atea ireki zenean nor zen ikusi zuten: azti bat!

Aztiak janaria prestatzen eta garbitzen jarri zuen Hansel, 
eta baratzea lantzeko agindu zion Greteli.



Hansel eta Gretel 113

Hurrengo egunean beste ume batzuk iritsi ziren, eta aztiak 
zeregin berdinak agindu zizkien.



Hansel eta Gretel114114

Egun hartan bertan, gauez, ume 
taldeak plan bat prestatu zuen.

Hurrengo egunean, eguerdiko 
hiruretan, aztiak siesta egin zuen.

Lo zegoela, umeek giltza hartu 
zuten eta etxetik ihes egin zuten.

Umeek gaztelura lagundu zituzten 
Hansel eta Gretel, eta ondoren 

haien etxeetara joan ziren.

Ordutik lagunak dira, eta batzuetan 
basoan jolasteko geratzen dira, eta 

besteetan gazteluan jolasteko.

Eta hala bazan ala ez bazan, sar 
dadila kalabazan eta ager dadila 

Villafrancako plazan.



Hansel eta Gretel 115

ADIMENAK ETA ETXEKO 
LANEK 

EZ DAUKATE ADINIK, EZ 
KOLORERIK, EZ SEXURIK.

Elkarrekin bizi garelako, 
etxean gauzak partekatzen 

ditugulako eta, taldean, 
etxeko lanak banatzen 

ditugulako.





Hansel eta Gretel II
Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleekin egindako ipuina

Erlazionatutako GJH-ak



Hansel eta Gretel118118

Bazein behin, duela urte asko eta asko, 
urruneko herrialde batean bizi zen familia 

bat: aita, alaba eta semea. Aita Biktor 
deitzen zen, semea Hansel eta alaba 

Gretel.

 Biktorrek pertsona aberats baten etxea 
garbitzen zuen aste osoan zehar, eta 

horregatik seme-alabak bakarrik gelditzen 
ziren etxean.



Hansel eta Gretel 119

Egun batean, bere buruaren itxurarekin 
haserre zebilen sorgin zahar batek, 

orain elfo oso itsusi baten itxura zuenak, 
Hansel eta Gretelen familiaren etxea ikusi 

zuen, eta tarte batez haiek zelatatzen 
egon zen. Ondoren, bera bizi zen "baso 

sorginduaren" kanpoaldera joan zen 
korrika, umeak bahitzeko plan bat egiteko 

asmoz.

 Lehenbizi familiaren etxean nola sartu 
pentsatzen egon zen, baina denbora asko 
behar izan zuen.  Gero bere gordelekutik 

atera zen, Hansel eta Gretelen etxera 
joateko.

Hara iritsi zenean leihotik ikusi zituen 
umeak, eta zirrarazko oihu bat atera 

zitzaion. Hansel eta Gretelek entzun egin 
zuten, eta kanpoan nor zegoen ikustera 

atera zirenean… Sorgina ikusi zuten!



Hansel eta Gretel120120

Sorgina korrika joan zen ihes, eta umeek 
atzetik jarraitzea erabaki zuten. Minutu 
batzuen buruan, sorginaren etxera iritsi 

ziren.

Sorginak Hansel eta Gretel bere etxe 
inguruan zeudela sentitu zuen, baina 

pobreak eta babesgabeak zirenez, 
kanpora atera zen haiek jateko asmoz.

Sorginarengandik defendatzeko, lurrean 
topatu zuten likido magikoz betetako poto 
bat hartu zuten umeek, eta sorginari bota 

zioten.



Hansel eta Gretel 121

Bat-batean, sorgin gazte, atsegin eta 
langile bihurtu zen. Hirurak elkarrekin 

hitz egiten hasi ziren, eta adiskide 
bihurtu ziren. Hansel eta Gretelek etxera 

gonbidatu zuten sorgin gaztea.

Ordutik, laurok elkarrekin bizi dira, oso 
zoriontsu, postrerako bizkotxoa hartzen 

dute, eta besteentzat tomate ustela uzten 
dute.





Errauskine
Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleekin egindako ipuina

Erlazionatutako GJH-ak



Errauskine124124

Istorio zahar batek dionenez, herrialde eder batean, bazen behin merkatari aberats bat, Errauskine 
izeneko alaba bat zuena.

Aita-alabak bakarrik bizi ziren etxe argitsu batean, merkataria alargun geratu baitzen.

Errauskineren ama biziki ederra, atsegina, adimentsua eta maitagarria zen, baina ustekabeko 
gaixotasun baten ondorioz hil egin zen.



Errauskine 125

Aita-alabak bakarrik bizi izan ziren urte batzuk, harik eta aita emakume agurgarri batekin ezkondu 
zen arte. Emakumeak Errauskineren adineko beste bi alaba zituen, baina Errauskine hain zen 

atsegina, ezen beste biei itzala egiten baitzien.



Errauskine126126

Horregatik, hasieratik amaordeak eta bere alabek asko miretsi izan zuten Errauskine.

Urte gutxi batzuk pasa ziren, eta zoritxarra neska gaztearen bizitzara heltzear zegoen.



Errauskine 127

Izan ere, Errauskineren aita ustekabean hil zen ere, eta hortaz,  amaordearen esku 
geratu zen etxearen eta familiaren ondasunen kontrola. Amaordeak gaizki atera ziren 

negozioetan xahutu zuen dirua; ondorioz, Errauskineren ahizpaordeek lanean hasi 
behar izan zuten, eta Errauskine, jaio zen etxe bereko neskame bihurtu zen.



Errauskine128128

Bere lanegunak amaigabeak ziren, etxeko lan guztiak egin behar 
zituelako, ahizpaordeak eta amaordeak kanpoan lan egiten zuten 

bitartean.

Egun batean albiste bat heldu zen etxera: erregeak dantzaldi bat 
eskainiko zuen, printzearekin ezkonduko zen neska aukeratzeko.



Errauskine 129

Errauskinek ikusia zuen printzea noiz edo noiz, eta begiko zuen. Hortaz, 
dantzaldira joateko baimena eskatu zion amaordeari.

Amaordeak esan zion ordurako etxeko lan guztiak egiten bazituen eta soineko 
txukun bat topatzen bazuen, haren alabekin joan ahal izango zela.



Errauskine130130

Baina egun haietan Errauskinek hainbeste zeregin izan zituen, ezen, etxeko animalien eta 
ahizpaordeen eta amaordearen laguntzagatik izan ez balitz, ez zukeela garaiz amaituko, ezta 

dantzaldira eramateko soineko eder bat eskuratuko.



Errauskine 131

Horrela, iritsi zen egun handia, eta Errauskine, zeregin guztiak eginda, egongelara jaitsi zen bere 
amarena izandako soineko ederrarekin. Baina oharkabean, ahizpaordeetako batek Errauskineren 

soinekoa zapaldu eta hantxe apurtu zuen. Ahizpaordeak eta amaordea biziki atsekabetu ziren, 
eta esan zioten berdin-berdin dantzaldira joan zitekeela, baina Errauskine tristeegi zegoen 

gertatutakoagatik, eta ez zuen dantzaldira joateko gogorik.



Errauskine132132

Hainbeste negar egin zuen Errauskinek, ezen bere negar-zotinak Ezinezko Kausen Maitagarriak 
entzun baitzituen, eta merkatariaren etxea izandakora joan zen.

Maitagarriak, Errauskine ikusi zuenean eta negar-zotinen kausa ulertu zuenean, neskatoari esan 
zion bere makila magikoarekin dantzaldira eraman zezakeela.



Errauskine 133

Errauskinek harrituta begiratu zion maitagarriari:

-“Eskerrik asko laguntzen saiatzeagatik, baina ziur nago arazoak ez 
direla makila magikoarekin konpontzen”.



Errauskine134134

Maitagarria harrituta geratu zen Errauskineren erantzunarekin, baina lagundu 
nahi zuenez, beste aukera bat pentsatu zuen.

Erregearen jauregira joan zen, eta printzea konbentzitu zuen bere gurdian 
Errauskineren bila joan zedin, eta soineko polit bat eta kristalezko zapata eder 

pare bat eraman ziezazkion.



Errauskine 135

Segundo bat galdu gabe, maitagarriak agindutakoa egin zuen printzeak.

Errauskineren etxera iristean sutondoan topatu zuen neskatoa, neguko gau hotza 
baitzen. Bere burua aurkeztu zuen, maitagarriaren opariak eskaini zizkion, eta hain berezi 

iruditu zitzaionez, harekin liluratuta geratu zen eta berarekin ezkontzeko eskatu zion.



Errauskine136136

Errauskine begira geratu 
zitzaion, eta erantzun zion:

- Baina zein txorakeria esaten 
dituzun...

Nola ezkonduko gara, ez baldin 
badugu elkar ezagutzen? 

Eta nola bururatu zaizu 
kristalezko zapata batzuk 

oparitzea?

Zertarako uste duzu erabiliko 
ditudala, kalera irtetearekin 
batera apurtuko bazaizkit?

Nahiago nituen kirol zapatila 
batzuk.



Errauskine 137

Eta, jakina, ez nago nire arazoak 
konponduko dituen printze 

urdinaren esperoan.

Pentsatuko dut zer egin 
dezakedan, eta topatuko dut 

konponbidea”.

Printzea ohartu zen Errauskinek 
arrazoi zuela; kristalezko zapatak 

zaborretara bota zituen, eta 
zapatila batzuen bila joan zen.

Errauskinek onartu egin zituen.



Errauskine138138

Arazoei ausardiaz eta 
erabakitasunez egingo 

zien aurre, eta zoriontsu 
bizitzen saiatuko zen bera 

zen bezalakoa izanez, 
bere gaitasunengan 
konfiantza izanez eta 
beharrezkoa zenean 
beste pertsonengan 

babestuz.

Eta, jakina, inork ezertara 
behartu gabe.

Eta hala bazan ala 
ez bazan, sar dadila 

kalabazan eta ager dadila 
Villafrancako plazan.







Ederra eta piztia 2.0
Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleekin egindako ipuina.

Erlazionatutako 
GJH-ak



Ederra eta piztia 2.0142142

Bazen behin oso aberatsa 
zen merkatari bat, 6 seme 

eta 3 alaba zituena. Oso 
aberatsa zenez eta kultura 

handikoa, ez zion diruari 
erreparatzen seme-alaben 
hezkuntzari zegokionean.



Ederra eta piztia 2.0 143

3 alaben artean bazen 
bat “EDERRA” deitzen 

zutena; hori zen 
bizkorrena, maitekorrena 

eta ederrena… eta bere 
ahizpek miretsi egiten 

zuten horregatik.



Ederra eta piztia 2.0144144

Gainera, karrera bat ikasi nahi zuen, irakurtzea asko atsegin zuelako, bere ahizpei 
ez bezala. Magisteritza ikasi nahi zuen garai hartan existitzen zen unibertsitate 

bakarrean, Erroman.



Ederra eta piztia 2.0 145

Familia Frantzian bizi zen arren, unibertsitate ondoko pisu batera bidali ahal izan 
zuten, ikasketak egin zitzan.



Ederra eta piztia 2.0146146

Hasiera batean, oso ondo atera zen dena. Aitak, hilabetero, dirua 
bidaltzen zion pisua, mantenua eta gutiziaren bat edo beste 

ordaindu ahal izateko.



Ederra eta piztia 2.0 147

Unibertsitatean mutilekin partekatu behar izan zituen ikasketak, 
garai hartan neskak, batez ere, etxeko eta landako lanetara 

bideratzen baitzituzten.



Ederra eta piztia 2.0148148

Denbora aurrera joan ahala, aita oso 
bakarrik sentitzen hasi zen, seme-alabak 

nagusitu zirelako eta bakoitza norberaren 
etxean bizi zelako.



Ederra eta piztia 2.0 149

Egoera horretan, Ederraren eta gainerako seme-alaben falta zuen aita Kasinora joaten hasi zen, eta 
zeukan diru guztia galdu zuen.



Ederra eta piztia 2.0150150

Aitak bere burua sosik gabe ikusi zuenean gutun bat idatzi zion Ederrari, 
gertatutakoa kontatzeko, eta pena handiaz jakinarazteko ezin izango zuela 

dirua bidaltzen jarraitu.



Ederra eta piztia 2.0 151

Egoera triste horren aurrean, elkarte batera jotzeko 
gomendatu zion Ederrak aitari, jokoarekin zeukan arazoari 

aurre egiten laguntzeko, eta berak bere kabuz egongo 
zuela aurrera.



Ederra eta piztia 2.0152152

Bere aukerei buruz hausnartu eta 
pentsatu ondoren, ikasten jarraitzeko 
bertan geratzea erabaki zuen, eta bizi 

zen tokian lana bilatzea.



Ederra eta piztia 2.0 153

Inguruan bilatuta, hainbat aukera topatu zituen:

- Tabernaria, etxe ondoko tabernan.

- Liburuzaina unibertsitatean.

- Jostuna, kanpoaldeko tailer batean, natura betean.

Etxeko lanetan laguntzea.

Haurrak zaintzea.

- Kutxazaina

- Taxilaria.



Ederra eta piztia 2.0154154

- Gida turistikoa, hirian eta kanpoaldean.

- Haurrentzako eskola partikularrak

- Abiazio irakaslea.

Gainera, pisua unibertsitateko kide batzuekin partekatzea 
pentsatu zuen, dirua aurrezteko.



Ederra eta piztia 2.0 155

Lan guztietan baiezkoa jaso zuen, eta honakoa 
onartzea erabaki zuen:

- Gida turistikoa, hirian eta kanpoaldean.



Ederra eta piztia 2.0156156

Hilabete batez Erroman ikasten eta 
lan egiten egon ondoren,  Ederrak 

urrats bat gehiago eman nahi zuen eta 
hiriaren kanpoaldea ezagutu nahi izan 

zuen, ikasten jarraitzeko eta lan berrian 
hobetzeko.



Ederra eta piztia 2.0 157

Egun batean, hiriaren kanpoaldea 
bisitatzera joan zen turista talde batekin, 

eta tarte batez ibili ondoren, Ederra galdu 
egin zen…



Ederra eta piztia 2.0158158

Iluntzean hotz egiten hasi zen, eta 
abandonatutako etxola batean hartu 
zuten babesa, itzal ikaragarri batzuk 

agertzen hasi ziren arte.



Ederra eta piztia 2.0 159

Janaria eta babesa 
eskaini zien gizon 

ezezagunaren 
itzala zen, basoko 
Piztiarena. Jende 

guztiak hitz egiten 
zuen hari buruz, 

bakartia eta berekoia 
izateagatik.



Ederra eta piztia 2.0160160

- Nork ekarri zaituzte honaino? -galdetu zuen Piztiak

-Ederrak ekarri gaitu. -erantzun zuten denek, Ederra seinalatuz.

- Eta, nolatan fidatu zaitezkete emakume batez? Arropa lisatzek 
eta harrikoa egiteko baino ez dute balio-eta…



Ederra eta piztia 2.0 161

Orduan, Markosek, taldeko mutil 
batek, esan zuen:

- Edonori gerta dakioke hau, eta zuk 
esandakoa soberan dago.

Markos Piztia konbentzitzen saiatu 
zen, esanez gizonak eta emakumeak 
berdinak direla, baina eztabaidatzen 

hasi ziren Piztia  
ez zelako arrastoan sartzen.

Orduan, Ederrak hartu zuen hitza:



Ederra eta piztia 2.0162162



Ederra eta piztia 2.0 163

- Egon isilik zuek biok! Goazen hemendik, ez dit merezi eztabaidatzeak. Orain ulertzen dugu 
zergatik jarraitzen duzun hemen bakarrik bizitzen, eta ez zaituen beste inork jasaten.

- Ez utzi emakume bati gida izaten, eta etorri nirekin. Nik eramango zaituztet hirira! Gizon indartsu 
eta boteretsua naiz, oihukatu zuen Piztiak.

Talde guztia, oso ikaratuta, Piztiarekin joan zen hark egin zezakeenaren beldurrez, Markos salbu; 
Markos Ederrarekin joan zen hirira.



Ederra eta piztia 2.0164164

Hirira iritsi zirenean kafe bat hartzera joan ziren, lasaitzeko, 
eta berdintasunaz mintzatzen egon ziren, EZETZ esatearen 
beldurraz, eta guztiok pertsonak garela eta berdin balioetsi 

behar dugula elkar.



Ederra eta piztia 2.0 165

Bertan turistekin egin zuten topo; bizipenaren ostean, artean shock egoeran zeuden. 
Ederrak eta Markosek beren ideia kontatu zieten, eta bitan pentsatu gabe, besteek 

babesa adierazi zieten eta lehenbiziko asanblada egin zuten.



Ederra eta piztia 2.0166166

Markos eta Ederra urte 
asko egon ziren munduan 
barrena bidaiatzen, beren 
ideia ezagutzera emateko. 
Ederraren aitak jokoarekin 
izandako arazoa gainditzea 

lortu zuen, eta haiekin 
bidaiatzea erabaki zuen, 

bakarrik ez sentitzeko 
eta haien lan bikainean 

laguntzeko.



Ederra eta piztia 2.0 167

Piztiak, bere aldetik, pentsatu zuen 
beharbada, eskuzabalagoa eta 

atseginagoa izango balitz, zoriontsuago 
izan zitekeela. Eta erabaki zuen 

elkartearekin elkarlanean aritzea, eta 
enpresa horren zabalpenean laguntzea.





Super Joxe eta  
Harmonia orkestra

Erlijio ikasleekin egindako ipuina

Erlazionatutako GJH-ak



Super Joxe eta Harmonia orkestra170170

Bazen behin Joxe izeneko mutiko bat. 
Oso atsegina zen, eta Jotan akademiako 

ikaslea zen. Balio eta irakaspen asko 
jasotzen zituen, hala nola behartsuei 

laguntzea, pertsonak maitasunez 
tratatzea…



Super Joxe eta Harmonia orkestra 171

Klara izeneko laguna zuen Joxek. 
Klara itsua zen, baina bere egoerak ez 
zion axola, eta taldekide bat gehiago 

bezala tratatzen zuten. Gainera, biolina 
jotzen zuen. Egun batean, entsegu 

batera laguntzeko eskatu zion Joxeri. 
Lehenengo ilaran eseri zen.



Super Joxe eta Harmonia orkestra172172

Bat-batean neskato bat eseri 
zitzaion ondoan, eta musika tresna 
zabaldu zuen orkestrara batzeko. 
Joxek txirula bat edo klarinete bat 
izango zela pentsatu zuen… Baina 

ez… Tronpeta bat zen! Joxe oso 
harrituta geratu zen.



Super Joxe eta Harmonia orkestra 173

Ikusi zuen zuzendaria 
emakume batekin hitz egiten 

ari zela. Emakumea, batuta 
eskuan, eszenatokira igo zen. 

Entsegua entzuten ari zela, 
ohartu zen neska-mutilek 

desio zutena egiteko gaitasuna 
zeukatela.

Horrez gain, atentzioa eman 
zion orkestra oso haur 

ezberdinek osatzen zutela: 
ilea, azalaren kolorea, jatorria, 

gustuak… oso ezberdinak 
zituzten haurrak ziren.



Super Joxe eta Harmonia orkestra174174

Bat-batean, argiak itzali ziren, eta Klarak esan zien:

Lasai! Eman eskua elkarri, eta hemendik aterako zaituztet.

Klarak handik atera zituenean, oso harrituta geratu ziren denak, lezio 
handia ikasi baitzuten.

Klarak esan zion Joxeri:  
- Ikusten duzunez, ez da beharrezkoa zu etengabe ni babesten egotea, 

ni gai naizelako. Ukimena eta entzumena erabilita, leku batetik 
bestera joan naiteke.

Egun hartan, Joxek hiru lezio ikasi zituen:

1.- Ezagutu baino lehen, ez epaitu inor. 

2.- Aniztasuna aberasgarria da. 

3.- Neskek eta mutilek gaitasun berdinak dituzte nahi dituzten 
gauzak egiterako orduan.







Txanogorritxo
Euskara ikasleekin egindako ipuina

ODS relacionados



Txanogorritxo178178

BEHIN HERRI TXIKI BATEAN,

MUTIL ALAI BAT BIZI ZEN ,

TXANO GORRITXO BAT ZEUKAN ,

BERE BURU GAINEAN.



Txanogorritxo 179

BI AMA ZITUEN.



Txanogorritxo180180

ABENTURAZALEA ZEN, BIHURRITXOA 
ERE ETA ETXEAN KOLABORATZEN ZUEN.



Txanogorritxo 181

TXANOGORRITXO DUT IZENA,

AMONAREN ETXERA NOA NOA NOA,

TXANOGORRITXO DUT IZENA,

AMONAREN ETXERA NOA NOA…



Txanogorritxo182182

BEHIN AMATXI GAIXORIK, 

EZIN LORTU JATEKORIK,

BILOBAK BADU BISITATZERIK,

SENDATZEKO EZ DA HOBERIK.



Txanogorritxo 183

SASKI HAU AMONATXO 

OSASUNTSU EGOTEKO.



Txanogorritxo184184

GLUTEN GABEKO BIZKOTXO,

JANGO DUZU GOXO-GOXO. 

 



Txanogorritxo 185

BASOAREN BESTE ALDEAN,

HAN ZEN AMONAREN ETXEA 

 

 



Txanogorritxo186186

TA BAT-BATEAN

OTSOA AGERTU ZEN SOLASEAN.

LOREAK ERAMATEKO,

AMATXI POZIK JARTZEKO,

OTSOAK DENBORA IRABAZTEKO,

HORRELA BIZKOTXOA LAPURTZEKO!



Txanogorritxo 187

MUTILA BAINO ARINAGO, 

OTSOA HELDU ZEN LEHENAGO,

AMONA PASEATZEN DAGO:

PLANA ATERATZEKO ERRAZAGO.



Txanogorritxo188188

AMONAREN PIJAMA HORI,

EZ OTE DA HANDIEGI?

BAINA SABELA KANTARI...

LOTSATZEKO EZ DA ASTIRIK!



Txanogorritxo 189

TXANOGORRITXO ENTZUTEAN…

OTSOA PIJAMAREKIN ZEN OHEAN.



Txanogorritxo190190

MUTILAK PIURA IKUSTEAN,

BARREZKA ZEN SEGITUAN. 



Txanogorritxo 191

HORTXE SARTU ZEN AIZKOLARI,

EGURRA ERAMATEKO AMONARI.

DENAK BEGIRA OTSOARI...

EZIN EUTSI BERE LOTSARI!



Txanogorritxo192192

AMAIERAN 

MAHAI INGURUAN

LAUREK ZUTEN BIZKOTXOA AHOAN

DENAK LAGUNAK

DENAK BARREZKA

 OSPATZEKO,JOLASTU ZIREN MUSEAN.



Txanogorritxo 193

HALA BADA EDO EZ BADA

SAR DADILA KALABAZAN

ETA ATERA DADILA

ALESBES/VILLAFRANKAKO PLAZAN.



Txanogorritxo194194

Ipuinean azaltzen den

baso ederra 

zaintzea guztion 

ardura da.



Txanogorritxo 195

Ipuin honetan

 bi emakumeek 

osatutako familia

 ikusarazten da.



Txanogorritxo196196

Otsoa,aizkolaria,

Amona eta Txanogorritxo

elkarrekin ari dira musean

jolasten.

Elkarrekin bizi dira pozik

 eta alai.



Txanogorritxo 197

Ipuin honetako marrazkiak 

 Lehen Hezkuntzako 6.mailako

A ereduko ikasleek sortu dituzte.

Letra aldiz,Ene kantak taldeak:

https://www.youtube.com/watch?v=6ydBr7V1DFA



We know that not all the superheroes and superheroines wear 
a cloak. But we wanted to know what a superhero with a cloak 

feels, so, in class, we created our own cloaks and enjoyed being 
superheroes for a while.

Once we finished, we designed our superheroes without a cloak. 
A superhero without a cloak is a person like you and me. A person 

that everyday makes something to have a better world.

Keeping in mind the “ODS” our classes had (8 and 16), we created 
superheroes with abilities to achieve these “ODS” and we want to 

present them to you.

We hope you enjoy! 



Superheroes and superheroines 
working for a better world

Cuento realizado con el alumnado de 1 y 2º



Superheroes and superheroines working for a better world200200

This is RONNY. He’s wearing a long-
sleeved top, a hat and a smart t-shirt. 
He’s got green eyes and black hair. He´s 
intelligent, funny, kind and polite. 

Ronny is kinder than Spiderman, and 
funnier than Superman.

He likes listening to MP3 player and 
playing volleyball. He loves octopuses, 
playing the guitar and aquariums. He 
doesn’t like sharks or jellyfish. He hates 
olives, green beans and onions.

He can make that everyone can freely 
choose a safe, fairly paid, secure and 
fulfilling job.

By Riyad and Aarón

RONNY



Superheroes and superheroines working for a better world 201

This is our super hero Sony. He’s sincere, 
sensitive, nice and kind.

He’s wearing black jeans, blue shoes, 
sunglasses, headphones and a black blazer.

He’s got short brown hair and brown eyes. 
He’s kinder than Superman. He’s sincerer 

than Superwoman.

He can grant safe work conditions, fly in 
the sky, lift heavy objects and see through 

objects. He can’t see in the dark or climb 
walls.

He’s a very good superhero!

By Jack and Kawtar

SONY



Superheroes and superheroines working for a better world202202

This is our superhero. He is called GREEN 
BOY. He´s wearing a green uniform and 
green shoes. He´s got short, curly hair.

Green Boy is an intelligent superhero. 
Green Boy is kinder than Superman and 
more confident than Spiderman. Green 
Boy is sincerer than Superwoman. 

He can end with the slavery and forced 
labours and forced marriages. He can´t fly 
in the sky or see in the dark.

He´s a very good superhero!

By Moussa and Noa

GREEN BOY



Superheroes and superheroines working for a better world 203

This is our superhero. He is Snow Man. 
He is wearing a black uniform, a grey hat, 

black boots and black sunglasses. He has 
got short hair. 

Snow man is patient and respectful. He is 
funnier than Green Boy and kinder than 

Sonytomi. 

He can make that everyone can benefit 
from a growing economy. He can’t climb 

walls. 

He is a good superhero! 

By Carmen and Daniel

SNOW MAN



Superheroes and superheroines working for a better world204204

This is our superhero. He is called Barney. 
He’s wearing black glasses, a black 
hooded jacket, black trousers and black 
headphones. He has green eyes, and black 
hair. He’s sincere, nice, funny and happy. 
Barney is funnier than “ods man”.

He can give food for workers with lower 
salaries. 

He’s a great superhero!

By Cristian and Amina

BARNEY



Superheroes and superheroines working for a better world 205

This is our superhero. His name is 
Sonytomi. He´s wearing a black hat, green 

jeans, a green shirt and sunglasses. He´s 
got short hair. He has got blue eyes. He´s 

intelligent and sensible. He´s funnier 
than Batman. and more attractive than 

Aquaman. 

He can reduce unemployment by 
providing training. He can´t fly  

in the sky or climb walls. 

He´s a good superhero.

By Dayron and Javier

SONYTOMI



Superheroes and superheroines working for a better world206206

This is our superhero. Her name is Lusy. 
She´s wearing a pink t-shirt, music 
headphones, jeans and black sneakers. 
She’s more confident than superWoman. 

This superhero can make businesses use 
natural resources wisely. She can see in 
the dark and see through objects.

She’s a very fantastic superhero. 

BY Hiba and Yassin

LUSY



Superheroes and superheroines working for a better world 207

Our superhero is called “Ods man”. He’s 
polite, funny, intelligent and confident. 

“Ods” man is more attractive than Bird Girl. 

He’s wearing headphones, short trousers, 
a pink shirt and yellow shoes. He has 

got short blonde hair. He can offer 
opportunities for safe creative work that 

motivates people´s development. He 
can’t fly in the sky. 

He’s a very good hero.

By Andrés and Huda

`ODS MAN´



Superheroes and superheroines working for a better world208208

Our superhero is called SUPER GREEN. 
He´s wearing a green tracksuit and 
headphones. He has got blonde hair and 
blue eyes. 

He´s hard-working, intelligent, funny and 
friendly. He´s funnier than Superman. He´s 
more hard-working than Superman, too. 

He can give work opportunities to 
everybody. He can´t climb walls. 

He´s a great superhero.

By Igor And Rayhana

SUPER GREEN
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This is Merche. She is 18 years old. She is 
caring and little patient. She is very happy 

and very kind. 

She has got green eyes and long hair. 
She is wearing a black jacket and brown 

trousers. She is wearing black shoes. 

She can ensure our right to live free from 
violence.

By Abrar and Andrés

SONY
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This is Greenhair. This photo is in a city. 
Greenhair is a superhero. He is attractive, 
confident, patient, kind and polite. He’s 
more confident than Spiderman and more 
attractive than Batman.

He has got green hair and red eyes. 

He is wearing a purple t-shirt, orange 
shoes and long trousers.

He can give birth registration and legal 
identity for everybody.

He can see in the dark and lift heavy 
objects. He can´t fly in the sky, climb walls 
or see through objects.

By Asier, Hakim and Armando

GREENHAIR
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This is our superhero. His name is Maikel. 
He´s wearing white sunglasses and blue 
shoes. He is kind and adventurous. He is 

funnier than superman.

He can see through the objects and 
ensure equal access to justice and legal 
information for everyone. He can´t see in 

the dark or lift heavy objects. 

By Aslam, Dennys and Sufian

MAIKEL
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This is Invisible Man. This is our superhero. 
He’s wearing an orange tie and orange 
jeans.

He’s got orange hair and beige eyes. 

Invisible Man is sincere, polite, respectful 
and reliable. He’s more attractive than 
Spiderman.

He can end all forms of violence, fly in 
the sky, see through objects and become 
invisible. He can´t climb walls or see in the 
dark.

He’s an excellent superhero!

By Daniel and Saray

INVISIBLE MAN
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She is Blue woman. She has got white 
eyes and she is 28 years old. She is 

wearing a blue t-shirt and a short skirt. She 
has got blue heel shoes. She is very funny. 
She is polite, positive, generous and kind. 

She can maintain a peace environment at 
home. 

By Salma and Zaira

BLUE WOMAN
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This is our superhero. His name is Dark-
cool. He has got orange, short hair. His 
eyes are green. He`s wearing a black 
jacket and black trousers. His trainers are 
black. 

He is shy, adventurous, courageous and 
honest. 

Our superhero can give equal access to 
justice and legal information for all. 

He usually has an angry face, but he is a 
good person.

By Javier and Marwa

DARKCOOL
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This is Mrheadphones. He’s 16 years old. 

He is attractive and very polite because he 
helps people. He’s wearing a black jacket 

and grey jeans. He is more intelligent than 
superman. He is funnier than Spiderman. 

He can strengthen institutions so people 
can trust them.

He is a very good superhero.

By Unai and Beatris

MRHEADPHONES




