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AURKEZPENA
ANIMATZAILEARENTZAKO GIDA

2016-17 Kanpaina Instituzional honekin bate-
ra, Caritasek 2014-15 ekitaldian abiatu zuen 
zikloari amaiera emango zaio. Honakoa izan 
zen lelo orokorra: «Maita eta bizi ezazu jus-
tizia». Kanpainaren lehen urtean ikusi genuen 
zer gertatzen zitzaien gure anai-arrebei, eta bi-
garren urtean Justizia arrastoak uzteko asmoz 
jarri ginen bidean. Azken urte honetan, orain 
abiatuko dugun kanpainarekin, gure azken xe-
dera helduko gara, gure Planeta honetan dugun 
Denon Etxea bizigarriago egiteko.Gizateria gisa 
biziraun nahi badugu, denok elkarrekin egon 
behar dugu, anaitasunean. Hauxe da aurtengo 
kanpainaren azpi-leloa: «Komunitate izateko 
deituak». Lehenengo kristau komunitateen 
eredu eta testigantzek ematen digute bultzada. 
Gure ametsa zera da; haiek, Espiritu Santuaren 
inspirazio-iturria jasota, bere garaian egin zute-
na, guk XXI. mendean egitea. «Posible den bes-
te mundu» horren ametsa kutsatu nahi dugu, 
«Denon Etxea» eraikitzeko.

«Sinestunak elkarrekin bizi ziren 
eta dena partekatzen zuten; 
jabetza eta ondasunak saltzen 
zituzten eta elkarren artean 
banatzen, bakoitzaren beharrizanen 
arabera. Egunero joaten ziren 
tenplura elkarrekin; ogia etxeetan 
zatitu eta elkarrekin jaten zuten, 
Jainkoa laudatuz, alai eta bihotz-
bihotzez»  (Hch. 2, 44-47).

Honakoak dira Caritasen izenean egin nahi ditu-
gun proposamenak, Denon Etxea bizigarri egi-
teko:

1. Proposamena

Gure Lur planeta 7.400 milioi pertsonaren Etxea 
da. Baina etxe hori oso hondatuta dago. Balio-krisi 
handi batek zimenduak kaltetu ditu. Indibidualta-
suna, diru-gosea, kontsumismoa, axolagabekeria, 
lehiakortasuna eta abar etxea suntsitzen ari dira.

Guztioi proposatu nahi dizuegu elkarrekin 
bat egitea, Denon Etxearen zimenduak «konpon-
duko» dituzten jarrera eta balioak praktikan jart-
zen hasi direnekin elkartzea.  

2. Proposamena

Gure zimenduen hondatzeak egiturazko kalte 
handiak sortzen ditu Etxean. Nagusiena Sistema 
Ekonomiko HILTZAILE baten sorrera da, ber-
tako biztanleak hil eta pobretu egiten baititu. 
Ekonomia Solidarioa eraikitzea proposatzen 
dugu; pertsonak oinarri izango dituen ekono-
mia bat, denontzako lan aukerak sortuko ditue-
na eta ingurumena errespetatuko duena. Gizar-
te enpresei babesa emanez lortuko dugu, banka 
etiko bat sustatuz eta bidezko merkataritza ba-
bestuz.

3. Proposamena  

Irisgarritasun behar handiak ere baditugu; pert-
sona guztiek ezin baitute Denon Etxeko geletan 
sartu, ezin dituzte oinarrizko zerbitzu eta on-
dasunak eskuratu:Elikagaiak, edateko ura, osa-
suna, hezkuntza, etxebizitza duina, segurtasuna, 
babeslekua eta abar. Etorkizun hobe baten bila 
edo gerratik ihesi doazenek zailtasun handiak 
dituzte herrialde garatuetako mugak gurut-
zatzeko. Migratzaile eta errefuxiatuen egungo 
egoeraren aurrean, Abegitsuago izatea pro-
posatzen dugu, Duintasuna eskatzen dugu, 
errefuxiatu eta migratzaileek Eskubideak izan 
ditzaten. 

4. Proposamena 

Denon Etxean babesa ematen duen teilatua dira 
Giza Eskubideak. Duintasunez bizitzeko aukera 
ematen dute; baina askotan, Giza Eskubideak itxu-
razko fatxada hutsa dira, «apaingarri» soila, eta 
milaka pertsona babes gabe geratzen dira. Giza 
Eskubideak defendatu eta Garapen Iraunkorra-
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IPUINA:  

SERAFIN TXIKIAREN IZARRA
4 eta 7 urte bitarteko haurrekin lantzeko  
(Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloa)

Helburua: Haurrei ikusaraztea gauzak partekatuz, bakeak eginez eta elkar 
errespetatuz «altxor lekuak» eraiki ditzakegula, gustura eta zoriont-
su egoteko lekuak. «Altxor leku» horiek Lurra «Zeru» bihurtuz 
lortzen dira.

Planteatutako galderen eta jardueraren bidez, hori posible egiteko jarre-
rak eta portaerak sendotu bahi ditugu.

MATERIAL DIDAKTIKOAK

ren Helburuak ezagutu nahi ditugu. Horrela, gure 
agintariei eskatu ahal izango diegu beren konpro-
miso politikoaren barruan sartzeko.

5. Proposamena 

Azkenik, bizi-estiloak eta ekoizpen eta kontsumo 
ereduak hondakin kutsatzaile piloa sortzen dute, 
eta ingurumen-kalte hori mehatxu handia da gure 
planetarentzat. Ama Natura ondo zaintzea pro-
posatzen dugu. Caritasen, gobernua eraldatzeko 
eta kristau komunitatea sentsibilizatzeko lan egi-

ten dugu, bizi-estilo arduratsu eta iraunkorrak 
hartzeko.

Frantzisko Aita Santuak esaten duenez, «Gizate-
riak aldaketa behar du. Jatorri beraren kontzien-
tzia behar dugu, baita elkarren arteko partaidet-
zarena eta denok partekatutako etorkizunarena 
ere.   Oinarrizko ideia horren kontzientzia hart-
zen badugu, jarrera, ideia eta bizimodu berriak ga-
ratuko ditugu.» (LS 202).

Orain aurkeztuko ditugun material didaktikoen 
helburua aurreko bost proposamenen elementue-
tako batzuk haurren mailara egokitzea da. Hau-
rrengan balio, jarrera eta portaera batzuk landu 
eta “entrenatu” nahi ditugu, gure mundua den De-
non Etxe hau bizigarriago egiteko.

Gure asmoa haurrek kontzientzia hartzea da, 
beren ekintza eta konpromisoen bidez Denon 
Etxea bizigarriago egiten lagundu dezaketela 
ikusaraziz.

Haiek badute zer esanik egiteko horretan.

Ardura hori har dezaten nahi dugu, haien esku 
dagoena egin dezatela, gauza txikiak badira ere. 
Kalkutako Santa Teresaren hitz hauek ere erabili 
nahi ditugu, haien mailara egokituta:  «Batzuetan 
uste dugu egiten duguna tanta bakar bat dela itsaso 
zabalean, baina itsasoa txikiagoa litzateke tanta ho-
rren faltan». Egin dezagun gure esku dagoena tanta 
horiek ere gure itsasoan egoteko.

Espero dugu material didaktiko hauek erabilga-
rriak izatea hezitzaileentzat, eta etorkizunean 
Denon Etxea posible egingo duen errealitate bat 
gauzatzea, denok duintasunez bizitzeko, eskubi-
dea guztiekin, eta Mundua zainduz.
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IPUINA:  

PUTZUEN SEKRETUA
7 eta 11 urte bitarteko haurrekin lantzeko (Lehen Hezkuntza)

Helburua: Haurrei kontzientzia hartzen laguntzea; ikusaraztea beren esku 
ere badagoela ingurua zaintzen laguntzea, anaitasunezko gizarte bizigarriago eta 
solidarioagoa egitea, denok elkarren arteko ardura hartuz eta denon ongizatea he-
lburutzat hartuz. Balio horiek, jarrera horiek, ekintza horiek argitara eman ditzaten 
nahi dugu, anaitasuna, elkartasuna eta justizia errealak izan daitezen. Eskaintzen ditugun galdera eta 
jardueren helburua hori guztia lantzea da, duen garrantziaz ohartarazteko.

IPUINA:  

OBJEKTU 
ZORAGARRIENAREN BILA
7 eta 11 urte bitarteko haurrekin lantzeko (Lehen Hezkuntza)

Helburua: Ipuin honen helburua «Komunitate izateko deituak» kanpainaren 
leloa kooperazioaren balioan txertatzea da. Komunitate izateko deiaren ezaugarrie-
tako bat elkarrekin lan egiteko nahia da, bakoitzak bere ekarpena eginez, denontzako onurak lortzeko. 
Gure kultura menderatzailean nagusi den lehiakortasunari aurre egin nahi diogu (irabazle eta galtzaileak 
sortzen dituena) eta kooperazioaren kultura lehenetsi (ez dago galtzailerik, denok gara irabazle). Pro-
posatzen ditugun galdera eta jarduerak horren inguruan pentsarazi nahi dute.

JOLASA: 

NATURA DEFENDATZEKO 
KARTAK
7 eta 11 urte bitarteko haurrekin lantzeko (Lehen Hezkuntza)

Helburua: Modu ludiko batean Natura zaintzearen garrantziaz hitz 
egitea, Ama Naturak eskaintzen dizkigun altxorrak, sufritzen dituen 
erasoak, ematen dizkigun onurak ikusarazteko eta Natura zaintzeko zer egin dezakegun ikasteko.

OTOITZA: 

OTOITZ BEREZIA
7 eta 11 urte bitarteko haurrekin lantzeko (Lehen Hezkuntza)

Helburua: Isiltasuna eta Jainkoarekiko elkargunea bideratzeko leku bat ematea. 
Hemen aurkezten dugun otoitzaren bidez, haurrak Jesusengana hurbildu nahi ditu-
gu, harekin harremanetan has daitezen.
Eskaintzen dugun otoitz idatzi hau bultzada txiki bat da Jesusekin harremanetan 
jarri eta harekin hitz egiten jarrai dezaten, hemen idatzitako hitzez harago.
Idatzitako hitz horietatik abiatuta, esan, sentitu eta marrazten dutena Jesusekin 
daukan benetako elkarrizketa izango da, gure Jainkoak ondoen ulertzen duen len-
goaia erabiliz. Maitasun konprometituarena.
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Hezitzaileak kontatzeko ipuina

Udako arratsaldez batean, Serafin era bere lagun Paula hondartzan zehar ibili ziren paseoan, marradun 
maskorrak bilatzen.

Baina maskorren ordez erdi lurperatuta zegoen gauza 
distiratsu bat aurkitu zuten.

Orduan, zarataka hasi ziren, emozioz beteta:  Altxor 
bat, altxor bat, urrearen distira duen altxor bat… eta 
elkar besarkatu zuten.

(Orain denok batera oihukatuko dugu, esanez: 
«Altxor bat, altxor bat, urrearen distira duen 

altxor bat. 
Eta zuen ondoen dagoenari besarkada 

handi bat emango diozue»).

Serafin eta Paula belauniko jarri ziren orduan, altxorra 
lurpetik ateratzeko.

Eta zenbat eta area gehiago atera, orduan eta 
distira gehiago egiten zuen gauza hark.

Borobila zen, baina puntak zeuzkan alde guztietatik, 
eta argi horixka sutsu batek argiztatzen zuen hondartza 
osoa, bengala bat izango balitz bezala.

Badakizue zer zen? Izar eder-eder bat, 
zerutik eroria, bertan zuloa eginez.

Serafin eta Paulak begiak igurtzi behar izan zituzten, harrituta, 
izar bat hondartzan ikusita.

Baina orduan, izarra goraka hasi zen apurka-apurka, zerurantz, hara itzuli nahian.

Eta ba al dakizue zer egin zuten Serafin eta Paulak hura ikustean?

Izarraren gainera igo, puntetan eseri, indarrez heldu, eta zerurantz hegan joan ziren.

Gora eta gora egin zuten, eta Lurra gero eta urrunagotik ikusten zuten.

Handik goitik pertsonek inurriak ziruditen, eta haiek alaiki egiten zieten agur, eskuak mugituz.

SERAFIN TXIKIAREN 
IZARRA

HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZAKO LEHENENGO ZIKLORAKO (4-7 URTE)
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(Orain agur egingo dugu denok batera, lurrera begira, han 
behean gauza txikiak egongo balira bezala.) 

Modu misteriotsuan, izarrak hodeien artean hegan eraman zituen, haur asko bizi ziren leku batera. 
Bertan, haurrek dena partekatzen zuten.

Han ez zegoen haur tristerik, baten batek zerbait behar bazuen, besteek uzten zioten.

Serafin eta Paulak, halako edertasuna ikusita, txalo egin zieten zerutik.

(Orain denok joko dugu txalo, Serafin eta Paulak zerutik egin bezala.)

Gero, modu misteriotsuan, izarrak hodeien artean hegan eraman zituen, haur asko bizi ziren beste 
leku batera. Bertan, haurrak bakean bizi ziren. 

Ez zuten borroka egiten.

Zerbait gaizki egiten zutenean, bazekiten barkamena eskatzen, eta haserretzen zirenean, berehala 
egiten zituzten bakeak.

Serafin eta Paulak, halako edertasuna ikusita, txalo egin zieten zerutik.

(Orain denok joko dugu txalo, Serafin eta Paulak zerutik egin bezala.)

Gero, modu misteriotsuan, izarrak hodeien artean hegan eraman zituen, haur asko bizi ziren beste 
leku batera. Bertan, haurrek elkar errespetatzen zuten.Ez zuten elkar iraintzen eta ez zioten inori 
isekarik egiten.

Errespetua oso garrantzitsua zen.

Serafin eta Paulak, halako edertasuna ikusita, txalo egin zieten zerutik.

(Orain denok joko dugu txalo, Serafin eta Paulak zerutik egin bezala.) 

Orduan, izarrak, berriro ere modu misteriotsuan, eroritako hondartzara eraman zituen, jaitsi ziren eta 
etxera itzuli ziren.

Serafin eta Paula lurrean egon zirenean, izarra gorantz joan zen berriz, zerura itzultzeko.
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Maitasun handiz, agur esateko, eskuak mugitu 
zituzten.

(Orain denok egingo diogu agur 
izarrari, eskuak mugituz, Serafin 

eta Paulak egin duten bezala.)

Izarrari esker, Serafin eta Paulak 
deskubritu zuten, hemen, lurrean, 
posible dela zeruan bezala bizitzea, 
elkar errespetatuz, gauzak partekatuz eta 
bakean biziz.

Orduan OZEN esan zuten biek:

«Hau bai ALTXORRA, hau, urrearen 
distira duen altxor bat.

Eta elkar besarkatu zuten».

(Orain denok esango dugu ozen:

«Hau bai ALTXORRA, hau, urrearen distira 
duen altxor bat». Eta zuen ondoan dagoenari 
besarkada handi bat emango diozue.Eta hala 

bazan ala ez bazan, sar dadila kalabazan.)

José Real Navarro
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ELKARRIZKETARAKO GALDERAK
1. Zer aurkitu zuten Serafin eta Paulak hondartzan erdi lurperatuta?

2. Zer egin zuten Serafin eta Paulak izarra zerura igotzen hasi zenean?

3. Zein hiru lekutara eraman zituen hegan izarrak?

4. Zer egiten zuten Serafin eta Paulak haurrak partekatzen, bakeak egiten eta elkar errespetatzen 
zutela ikusita?  

5. Zer da zuetako bakoitzak beste norbaitekin partekatu duen azken gauza? Zergatik egin zenuten?

6. Zer pentsatzen duzue zuekin zerbait partekatu nahi ez duen norbaiten inguruan? Nola sentitzen zarete?

7. Hobeto bizi gara haserretu ondoren bakeak eginda, edo zerbait txarto egin ostean barkamena eska-
tuta; ala hobeto bizi gara elkarrekin haserre eta zerbait txarto egin ostean barkamenik eskatu gabe?

8. Nola sentitzen zara norbaitek iseka egiten dizunean edo iraintzen zaituenean?

9. Zer esango zenieke besteak iraintzen dituzten edo iseka egiten dieten pertsonei?

10. Zergatik esan zuten Serafin eta Paulak:  «Hau bai ALTXORRA, hau, urrearen distira duen altxor 
bat». Zer esan nahi du horrek?

1. jarduera
Izar esekia
Haur bakoitzari izar bat marraztuta daukan orri 
bat emango zaio eta horiz margotzeko eska-
tuko zaio. Gero, artaziekin moztu eta atzetik 
margotuko dute.

Ondoren, hezitzaileak izarraren goiko aldean 
zulo bat egiten lagunduko die, eta artile zati 
bat emango die zulotik lotzeko. Horrela, 
bere gelako lekuren batean eseki ahal izan-
go dute, ipuinaren mezua gogoratzeko, 

Caritasek eman nahi duen mezua.

Partekatzen badugu, 
bakeak egiten badi-
tugu eta elkar erres-

petatzen badugu, 
Zeruan bezala biziko 

gara Lurrean.
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2. jarduera
Altxor lekuak eraikiz
Hezitzaileak esango die haurrek dena partekatzen 
duten lekura bidaiatuko dutela. Izarraren gainean 
hegan ariko balira bezala egiteko eskatuko die, mi-
mika egin dezatela gelan zehar mugituz, baina ko-
rrikarik egin gabe eta hitz egin gabe. Momenturen 
batean, mimika egiten ari diren bitartean, gelditze-
ko esango die, heldu direla lekura.

Orduan, hezitzaileak paper jarraitu zati handi bat ja-
rriko du lurrean eta paper horretan gauza bat, bi edo 
hiru koloreztatuko dituzte, haien kideekin partekat-
zeko prest daudenak, hain zuzen. Amaituta dute-
nean, hezitzaileak honakoa idatziko du goiko aldean:

«PARTEKATZEN DUGUNEAN, ALTXOR BAT 
GARA».

Gero, hezitzaileak esango die haurrek bakeak egiten 
dituzten, borrokatzen ez diren eta zerbait txarto 
egin ostean barkamena eskatzen duten lekura bidaia-
tuko dutela. Izarraren gainean hegan ariko balira be-
zala egiteko eskatuko die, mimika egin dezatela gelan 
zehar mugituz, baina korrika egin gabe eta hitz egin 
gabe. Momenturen batean, mimika egiten ari diren 
bitartean, gelditzeko esango die, heldu direla lekura.

Orduan, hezitzaileak paper jarraitu zati handi bat 
ipiniko du lurrean eta uso baten silueta marraztuko 
du. Gero, zera proposatuko die haurrei: aste ho-
rretan eta hurrengoan konpromisoa har dezate-
la horrela bizitzeko, borrokatu gabe, elkarri ezer 
txarrik egin gabe, eta zerbait gertatzekotan, elkar 
barkatu dezatela. 
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Konpromiso hori hartu nahi duenak usoaren ba-
rruan jarriko du bere eskua, eta arkatz edo erro-
tuladore batekin eskuaren silueta marraztuko du. 
Barruan, izena jarriko du. 

Amaituta dutenean, hezitzaileak honakoa idatziko 
du goiko aldean: 

«BAKEAK EGIN ETA ELKAR BARKATZEN 
DUGUNEAN, ALTXOR BAT GARA».

Azkenik, hezitzaileak esango die haurrek elkar 
errespetatu eta ondo tratatzen duten lekura bi-
daiatuko dutela, isekarik eta irainik ez dagoen leku-
ra.  Izarraren gainean hegan ariko balira bezala egi-
teko eskatuko die, mimika egin dezatela gelan zehar 
mugituz, baina korrika egin gabe eta hitz egin gabe. 
Momenturen batean, mimika egiten ari diren bitar-
tean, gelditzeko esango die, heldu direla lekura.

Orduan, hezitzaileak paper jarraitu zati handi bat 
jarriko du lurrean eta uso baten silueta marraztuko 
du. Ondoren, artazi batzuk erabilita barrualdea 
moztuko du, hutsuneak bihotz forma izateko 
moduan, barrualdean bihotz forma duen argazki-
marko bat balitz bezala.  Goiko aldean honako titu-
lua idatziko du: 

«ELKAR ERRESPETATZEN DUGUNEAN, AL-
TXOR BAT GARA».
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Hori eginda, lau pertsonako taldeetan elkart-
zeko esango zaie. Gero, txandaka, talde 
bakoitzak papera hartu eta aurrean ja-
rriko dute, bihotz formako hutsunetik 
beren buruak ikusteko moduan. Hezit-
zaileak argazki bat egingo dio talde 
bakoitzari, gero inprimatu egingo du eta 
markoaren inguruan itsatsiko du.

Horrela, izarrak Serafin eta Paulari 
erakutsitako hiru lekuak eraikita egongo 
dira. Leku horiek erakutsi zizkien izarrak, 
gu ere horrela portatzen bagara, Lurrean 
Zeruan bezala bizi daitekeela deskubritze-
ko.

Eta hala egiten badugu, ALTXOR BAT 
IZANGO GARELA.

Horrekin amaituta, hezitzaileak «altxor leku» 
horiek eraikitzeko erabilitako hiru paperak ese-
kiko ditu horman.
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PARA RECORTAR Y COLOREAR
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Ipuina

PUTZUEN  
SEKRETUA

LEHEN HEZKUNTZARAKO (7-11 URTE)

Gau batez, laino beltz bat heldu zen eta ekaitz 
handi bat eragin zuen hirian.

Hurrengo egunean, kaleak, plazak eta espaloiak 
putzuz beteta zeuden; putzu handiak, putzu txi-
kiak, putzu ertainak. Zerua, hodeiak, zuhaitzak 
eta etxeak ikusten ziren putzuetan islatuta, oso 
argi.

Baina ez ziren putzu arruntak. Misterio handi bat 
zeukaten. Lanera, erosketak egitera edo paseatze-
ra bidean zihoazela zapaldu zituzten guztiak, auto-
busez, autoz, zein bizikletaz zihoazenak, irentsita 
egin zituzten putzuek, eta guztiz desagertu ziren.

Hondoratzen ikusi zituztenak eta laguntzen saia-
tu zirenak ere irentsi zituzten. Zentimetro bate-
ko sakonera baino ez zuten, baina jendea barruan 
desagertzen zen. Benetako misterioa. Putzuetako 
ura ontzi, pala eta erratzez kenduta ere, ez ze-
goen eroritako pertsonen arrastorik.

Hiriko biztanleen erdiak putzu horietan desagertu 
ziren. Senide eta lagunak oso larrituta zeuden.

Ez zekiten zer egin. Agintariek ezin zuten gertatu-
takoa azaldu.

Hiru egun beranduago beste ekaitz handi bat egon 
zen. Hurrengo goizean inork ez zuen kalera irten 
nahi, putzuek irentsiko zituzten beldur, baina zer-
bait harrigarria gertatu zen. Putzuetatik aurreko 
ekaitzean irentsitako pertsonak irteten hasi ziren.

Gauza txundigarriak kontatu zituzten eta guztiak 
aho zabalik geratu ziren. Hiri ezin ederrago batean 
egon zirela esaten zuten, inoiz ikusitako ederrena, 
ez zegoela horren parekorik mundu osoan. Hain 
zen ederra, haina liluragarria, hain xarmangarria… 
bertan geratuko liratekeela, beren senide, lagun eta 

ad i s -
kidee-
kin egon 
izan balira.

Entzuten ari zi-
renek, jakin-minez, galdetzen zieten ea nolakoak 
ziren hiri hartako eraikinak, etxe orratzak, monu-
mentuak, kaleak eta etorbideak, museoak, lora-
tegiak, zubiak eta eraikuntzak, Venezia, Erroma, 
Paris, Praga eta beste hainbat hiri eder baino ede-
rragoa izateko.

Haiek irribarrez begiratu zieten eta esan zieten 
hiri horren ezaugarri nagusia bertako biztanleen 
gizatasuna zela, haien arteko errespetuzko elkar-
bizitza, zeukaten guztia partekatzeko modua, jen-
de guztia tratatzeko modua, haien jatorria edo-
zein izanda ere. Ez zegoen pobrerik, inor ez zen 
bakarrik edo baztertuta sentitzen.

Ama Natura ere ondo tratatzen zuten; dena bir-
ziklatzen zuten eta ahalik eta gutxien zikintzen 
zuten.

Haiek ere inon eta inoiz bezala tratatu zituzten. 
Haien etxeetako ateak ireki zizkieten eta hiru 
egunez familietako partaide izan ziren, zegoena 
partekatuz. Hori guztia zen hiria hain eder egiten 
zuena. Entzuten ari zirenak ahoa bete hortz zeu-
den; sinestezina zen hura!

Besteen sinesgogortasunaren aurrean, hiri harri-
garri hura ikusi zutenak isildu egin ziren eta putzu 
bihurtu ziren. Putzu horietako urak oinak busti 
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zizkion jendeari eta modu misteriotsuan, putzuen 
barruan desagertu ziren, hiri hartara joan eta be-
ren begiez ikusi ahal izateko.

Eta beste hiru egun igarota, ekaitz handi baten os-
tean, putzuetatik irten ziren, hiri eder hura eza-
gututa. Ordutik aurrera, han ikusitakoa praktikan 

jarri zuten eguneroko bizitzan, haien hiria ere 
munduko leku ederrenetako bat bihurtuz.

Egunen batean zerua, hodeiak, zuhaitzak, etxeak 
eta dena argi islatzen duen putzuren bat ikusiz 
gero, zapaldu zalantzarik gabe, eta bere sekretua 
deskubrituko duzu.

José Real Navarro
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ELKARRIZKETARAKO GALDERAK
Ahoz egiteko, solasaldi moduan, hezitzaileek bideratu eta moderatua. Ez da beharrezkoa denak egitea; 
hezitzaileak ikusiko du zeintzuk diren egokienak ipuinari probetxua ateratzeko, edo beste batzuk gehitu.

1. Zer kontatzen zuten bigarren ekaitzaren ondoren putzuetatik irten zirenek?

2. Zergatik ez zieten sinesten?

3. Zer gertatu zen kontatzen zieten hura egia zela sinetsarazteko?

4. Zergatik esan zuten ez zirela bertan geratu?

5. Batzuentzat, hiri baten edertasuna eraikinetan, kaleetan, lorategietan eta abarretan dago. Baina 
beste batzuek bertako biztanleen gizatasunean, elkartasunean eta anaitasunean antzeman zuten 
edertasuna.

Non nahigoko zenuke bizi: Eraikin eta kale ederrak dituen, baina batez ere biztanle berekoi, inte-
resatu, indibidualistak dituen hiri batean; ala kale eta etxe arruntak dituen, baina denon ongizateaz 
arduratzen diren pertsonez betetako hiri batean?  Zergatik?

6. Zer pentsatu zuten egitea ipuinaren amaieran, sinesgogortasunez zeudenak putzuetan erori eta 
gero hiri hartatik itzuli zirenean?

7. Egin ezazue denon artean hiri batean bizi diren pertsonen arteko elkarbizitza eta  harremanak 
hobetzeko jarrera, izateko modu, portaera eta abarren zerrenda bat. 

8. Hiri eder honetako biztanleak ere Natura zaintzeaz arduratzen dira.

Nola uste duzu zaindu beharko litzatekeela Natura zure hirian? Zein gauza zehatz egin beharko 
lituzkete hiritarrek? Zein agindu eman beharko lituzkete hirietako agintariek?

9. Badaude etxe, eraikin, lorategi eta monumentu ederrak dituzten hiriak baina gerraren, gosearen, ja-
zarpenaren, Eskubide faltaren ondorioz beren herrialdeetatik ihesi datorren jendeari bizkarra ema-
ten diotenak. Zer pentsatzen duzu horietaz? (Zoritxarrez, hori gertatu da Europako hiri batzuetan)

10. Zaila edo erraza al da hiri eder horretako biztanleak bizi ziren moduan bizitzea? Zerk zailtzen du 
horrela bizi ahal izatea? Egin zailtasunen zerrenda bat denon artean.

11. Bilatu Testamentu Berriaren liburuan lau zita hauek: Mt 7,12; Mt 22,36-40; Hch 2, 43-47; Hch 4,32-
37. Testu horietan azaltzen da nola bizi ziren lehenengo kristauen komunitateak duela 2.000 urte. 
Konparatu beren bizimodua eta ipuineko hiri eder horretan zutena.

Zer antzekotasun aurkitzen dituzu? Nola esaten zaie kristauei bizi behar dutela gaur egun? Zertan 
nabaritu behar da kristauak direla?
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Jarduera proposamena
Lau jarduera proposatzen ditugu, hezitzaileak 
aukeratu dezan bere talderako egokiena zein 
den, daukan denboraren arabera:

1. jarduera
Munduko hiririk  
ederrena eraikitzen
Hezitzaileak haurrei proposatuko die munduko hi-
ririk ederrena diseinatu edo proiektatzea.

Hiru pertsonako taldeak osatzeko eskatuko die eta 
jardueren amaieran dagoen fotokopiatutako orria 
emango die, hiriaren planoa irudikatuta dagoena.

Egin beharreko lana zera da: planoan dauden kale, 
plaza eta lorategiei izenak jartzea.  Baina izenek 
adierazi beharko dituzte mundu hobe bat sortzen 
laguntzeko balioak, jarrerak, portaerak eta abar; 
hau da, hiri horretako biztanleek beren kaleen 
izenen esanahia praktikan jarriko balute, hiri hori 
munduko eder eta zoragarriena izango litzateke, 
ipuinekoaren parekoa.

Adibidez: Bakearen kalea, Elkartasunaren plaza, 
Barkamenaren zubia, Giza Eskubideen lorategia. 
Lau pertsonari ere kaleak edo plazak eskaintzeko 
eskatuko diegu; mundu hobe bat eraikitzeko kon-
promisoa eta dedikazioa erakutsi duten pertsonei, 
hain zuzen. Esaterako: Santa Teresa Kalkutakoa, Vi-
cente Ferrer, Nelson Mandela eta abar. Planoaren 
atzean 3 edo 4 lerro idatzitako dituzte, pertsona 
horiek nortzuk diren eta egindako lana azalduz.

Eginda daukatenean, talde bakoitzak bere hirirako 
egindako kale-izendegia erakutsiko du.

Gero, bizitzako egun guztietan zein kale edo plaza-
tatik pasatuko nahiko luketen esango dute; hau da, 
zein balio nahi dituzten beti praktikan jarri.
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2. jarduera
«ANAI-ARREBA GISA BIZITZEKO 
DEITUAK» monumentua diseinatzea
Hezitzaileak honela azalduko du jarduera:

«Imajinatu artista famatu bat zarela eta munduko hi-
ririk ederrenaren Udaletxeko plazan monumentu bat 
egiteko eskatu dizutela, ipuineko hirian. Eskultura bat 
edo eskultura multzo bat izan behar da, “Anai-arreba 
gisa bizitzeko deituak” ideia sinbolikoki adierazteko.

Obra sortzaile eta originala izan dadin eskatzen dute; 
hura ikustean denek jakin dezaten zein ideia adierazi 
nahi den.

Esaterako, eskutik helduta borobil bat osatzen ari den 
pertsona talde bat izan daiteke, edo espiralean zeru-
rantz doan giza kate bat, edo Lur planeta eta pert-
sona asko inguruan eskutik helduta, edo pertsona 
baten irudia eta horren barruan pertsona txiki 
asko gorputz osoan zehar, eta abar. 

Irudi baten bidez egin ahal izango duzu, edo 
buztina, plastilina, kartulina, kartoia, zot-
zak, egurra eta abar erabiliz.»
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3. jarduera
Hiriaren plano erraldoia, 
patioan marraztuta
Ikastetxeko edo parrokiako patioan, klarionaz, 
ipuineko hiriaren plano erraldoi bat marraztean 
datza.

Eraikin multzoak eta kaleak klarionaz marraztuko 
dira eta zabal eta espaziotsuak izango dira.

Talde osoak, paperean lehenengo, hiri handi ho-
rretako trazadura diseinatuko du, eta izenak ja-
rriko dizkio, 1. Jardueran esandako moduan, ba-
lioak adierazten dituzten izenekin eta abar.

Gero patiora joango dira eta bertsio handia ma-
rraztuko dute, kontuan izanda kaleak zabalak izan 
behar direla, gutxienez bi pertsona oinez elkar 
gurutzatu ahal izateko, eta eraikinak edo kaleen 
arteko espazioak zabalak izan behar dira, barruan 
hainbat pertsona sartu ahal izateko. Kaleen tra-
zadura osoa lurrean marraztuta dagoenean, eta 
kaleen izena ere lurrean idatzita, hiriko sarre-
ra batean kartulinaz egindako kartel bat jarriko 
dute, gezi formarekin, honakoa esanez:

Beste pertsona batzuei, ikastetxekoak zein parro-
kiakoak izan, gonbidapena egiteko modu bat izan-
go da, hiri ideal horretako kaleetan zehar ibiltze-
ko. Haurrek egindako sentsibilizazio-ekintza bat 

izango da, beste haur batzuei edota helduei zu-
zenduta (gurasoak, parrokiako kideak…).

Elkarrekin, munduko hiririk
ederrena sortu dezakegu.
HARTU KONPROMISOA!
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4. jarduera
Plano erraldoian egiteko bi 
JOLASEN proposamena 
Plano erraldoia patioan marraztuta dagoela apro-
betxatuz, hezitzaileak bi jolas hauek egin ditzake:

a) Giza Eskubideen Eguna

Behar den materiala: Koloretako orriak, parte-
hartzaile bakoitzeko bat. Orri bakoitzean ho-
nakoa egongo da idatzita: «EGIN LAN GIZA 
ESKUBIDEEN ALDE ETA PRAKTIKATU ANAI-
TASUNA».

Bi haur aukeratuko dira, ausaz, eta bakoitzak orri 
hauetako bat eramango du. Gainerako orriak hi-
riko planotik kanpo egongo dira, sarreran, gezi 
formako kartelaren ondoan.

Bi haur horiek hiritik kanpo jarriko dira. Gaine-
rako haurrak hiriko kaleen barruan jarriko dira, 
bakoitzak nahi duen lekuan.

Ezin izango dituzte eraikinak zapaldu, ez zeharka-
tu. Hiriko kaleetan soilik mugituko dira.

Jolasari hasiera emateko, hezitzaileak zera esango du:

«Hiri honetako biztanleek, orain kaleok zapaltzen ari 
zaretenek, dagoeneko ez dituzue Giza Eskubideak 
errespetatzen eta ez duzue Anaitasuna praktikan 
jartzen. Zuen portaeraren bidez kale bakoitzaren ize-
naren esanahia suntsitzen ari zarete, eta hiria ederta-
suna galtzen ari da.

Jolasa honetan datza: orain hiritik kanpo dauden bi 
kide sartuko dira, ahal dituzten guztiak harrapatze-
ko. Harrapatzen dutena hiritik irten beharko da sarre-
rako kartelaren ondoan dagoen koloretako orrietako 
bat hartzeko. Une horretatik aurrera, orri hori era-
man beharko du eskuan, gainerakoek ezagutzeko, eta 
beste batzuk harrapatzen saiatuko da. Harrapatzen 
dutena ere hiritik irten beharko da, orri bat hartu eta 
besteak harrapatzeari ekin.

Giza Eskubideen alde lan egiten dutela eta Anaitasu-
na praktikatzen dutela egiaztatzen duen koloretako 
orria guztiek daukatenean, hiria SALBU egongo da.»

b) Taldearen erronka

Taldeko haur kopuruaren arabera, hezitzaileak 
hiru aukeratuko ditu, ausaz, taldea 20 pertsona 
ingurukoa bada (14 ingurukoa bada, 2 aukeratuko 
ditu, eta 10etik beherako taldea bada, bakarra 
hautatuko da).

Begiak estali eta hiriko bazterretan utziko dira. 
Gainerako kideak blokeen edo eraikin multzoen 
artean sakabanatuko dira, eta ezin izango dituzte 
kaleak zapaldu, ezta bloke edo eraikin-multzotik 
irten ere.

Begiak estalita dituzten kideetako bakoitzari, 
hezitzaileak kale baten izena emango die, eta 
hara joan beharko dute.

Taldearen erronka zera izango da: hiru kide ho-
riek hezitzaileak esandako kalera heltzea.

Eraikinen barrualdetik jarraibideak eman be-
harko dizkiete; norantz joan behar duten, non 
biratu behar duten eta abar, betiere kaletik irten 
gabe eta eraikin bat ere zapaldu edo zeharkatu 
gabe; horrela izatekotan, hasierako puntura itzuli 
eta berriro hasiko dira. Hezitzailea arduratuko 
da hori zaintzeaz (horretarako laguntzaileren bat 
izan ahalko du).

10 minutu izango dituzte gehienez ere, bere hiru 
kideak bakoitza bere kalera eramateko. Horrela, 
erronka gaindituko dute.

Sinbolikoki, jolas honen bidez adierazi nahi du-
guna da denok egin dezakegula gure ekarpena 
gure inguruko pertsonek beren bidea aurki deza-
ten, zailtasunak eta arazoak gainditu ditzaten eta 
pertsona gisa haz daitezen.  Pertsona guztiek lan 
egiten badute besteak zoriontsu izan daitezen, 
zalantzarik gabe, hiri hori eder eta liluragarria 
izango da.
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Ipuina

OBJEKTU 
ZORAGARRIENAREN BILA

LEHEN HEZKUNTZARAKO (7-11 URTE)

Bazen behin gaztelu handi batean bizi zen errege 
bat.

Bere erreinu handia jakinduriaz gobernatzen zuen 
eta biztanleak oso harro zeuden beren erregeaz. 
Baina erregeak pena handi bat zeukan: Nagusia 
zen eta ez zeukan bera hiltzean erreinua hartuko 
zuen seme-alabarik. Beste erreinu batzuetan bizi 
ziren hiru iloba urrun baino ez zituen.

Pentsatu zuen haietako bat izan zitekeela bere 
ondorengoa.

Baina lehenengo, ezagutu egin behar zituen, eta 
ikusi ea nor zen jakintsuena.

Deitu egin zien eta honakoa proposatu: Bere 
urtebetetze egunean munduan aurkitutako obje-
kturik zoragarriena oparitzen ziona, errege baten 
mailakoa zena, hori izango zen bere oinordekoa. 
Orduan, martxan jarri ziren hirurak. Hilabeteak 
eman zituzten munduan zehar. Erreinu urruneta-
ra bidaiatu zuten, leku exotikoenetan egon ziren, 
txokorik ezkutuenetan.

Behin bilatzen zutena aurkitutakoan, bueltako 
bidea hartu zuten. Kasualitatez, bidearen azken 
zatian, hiru ilobek ostatu berean egin zuten topo, 
gaua pasatzeko. Hasierako ezustekoaren ondo-
ren, elkarri erakutsi zizkioten erregearentzako 
zeramatzaten objektu zoragarriak.

Lehenak, Hegoamerikako herrixka batean aurki-
tutako txirula bat atera zuen; horrekin musika 
eginda, gaixotasunak sendatzen ziren. Eta mu-
sika egin zuen, haietako batek zeukan haginetako 
mina sendatzeko.

Bigarrenak Asiako merkatu batean aurkitutako 
alfonbra atera zuen; gainean jarri eta laguntza 
behar zuen norbait zegoen lekura hegan joateko 

gaitasuna zuen. Eta gainean igo zen, hegan egina-
raziz.

Hirugarrenak Afrikako herrixka batean aurkitu-
tako maskara atera zuen; aurpegian jarrita, une 
horretan gogoan hartutako pertsonak zertan ari 
ziren ikus zitekeen.

Eta hori erakusteko, jartzeko eskatu zien, eta 
nahi zuten pertsonarengan pentsatzeko, une 
horretan zertan ari zen ikusi ahal izateko. Ho-
rietako batek erregearengan pentsatu zuen, eta 
izututa, oso gaixorik zegoela ikusi zuen, hiltzeko 
zorian.

Orduan, hirurek elkar begiratu zuten eta ideia 
bera eduki zuten. Minuturik galdu gabe, alfonbra 
gainean jarri eta hegan joan ziren erregearen gaz-
telura. Gelan sartu zirenean, txirula jotzen hasi 
eta erregea sendatu egin zen.

Horren ondoren, erregea hain zegoen hunkitu-
ta egin zutenagatik eta eraman zizkioten objektu 
zoragarriengatik, ez zuen jakin nor aukeratu oi-
nordeko gisa; izan ere, hiruren artean bizia salba-
tu zioten. Beraz, haiei eskatu zien, hiruren artean 
adosteko. Bakarrik utzi zituen gela batean eta 
joan egin zen. Denbora bat pasatuta, hiru ilobak 
joan ziren erregea zegoen lekura eta erabakiaren 
berri eman zioten. Honela esan zioten:

—  Maiestate, gertatutakoaren ondoren, 
konturatu gara objekturik zoragarriena 
ez dela hiruretako bat ere, baizik 
eta hirurak elkarrekin. Eduki duguna 
elkarlanean jarri dugunean lortu dugu 
zure bizia salbatzea. Beraz, eduki 
dezakezun gauzarik zoragarriena ez da 
objektu bat, baizik eta jokabide bat, 
daukaguna partekatuz lan egiten jakitea.
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  Hori egiten dugunean lortzen ditugu 
gauza handiak, konponezinak ziruditen 
arazoak konpontzea. Horregatik, 
alferrikakoa da bakoitza bere aldetik 
onena zein den eztabaidatzen hastea.

  Erabaki dugu, aho batez, tronuari 
uko egitea. Ez dugu boterearengatik 
borrokatu nahi, gure hiru objektuek 
berdin balio dutelako, ez da bata 
bestea baino zoragarriagoa.

Erregea, hori entzutean, harrituta geratu zen. Ja-
kinduria handiko erabakia iruditu zitzaion. Pentsa-
kor geratu zen une batzuetan eta gero zera esan 
zien:

—  Ez da ohikoa erreinu batek ematen duen 
botereari uko egiten dioten pertsonak 

aurkitzea. Baina horretaz gain, hirurek 
erakutsi duzue ezaugarri garrantzitsu 
bat daukazuela: Besteekin elkarlanean 
aritzen jakitea, bakoitzak daukan onena 
emanez, emaitza hobeak lortzeko. 
Horri esker lortu duzue inork eman 
didan zerbitzurik onena ematea: Bizia 
salbatzea. Horregatik, erabaki dut 
hirurok izango zaretela nire oinordekoak; 
horrela, elkarrekin gobernatuko duzue 
erreinua, ni hiltzen naizenean. Zuek 
izango zarete nire erreinuan aurki 
daitekeen gauzarik zoragarriena: 
Elkarrekin lan egiten dakiten pertsonak, 
herriaren beharrizanei erantzuteko.

Eta kondairak dioenez, hiru ilobek jakinduria han-
diz gobernatu zuten erreinua, denetan zoragarrie-
na bihurtuz.

José Real Navarro
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ELKARRIZKETARAKO GALDERAK
Ahoz egin, solasaldi moduan, hezitzaileek bideratu eta moderatua. Ez da beharrezkoa denak egitea; 
hezitzaileak ikusiko du zeintzuk diren egokienak ipuinari probetxua ateratzeko, edo beste batzuk gehitu.

1. Zergatik deitu zien erregeak bere kanpoko hiru ilobei? Zer proposatu zien?

2. Zein hiru objektu zoragarri aurkitu zituzten erregearentzat?

3. Nola lortu zuten erregea sendatzea? Nola erreakzionatu zuen erregeak horren aurrean?

4. Zer erantzun zioten erregeari hark eskatu zienean haien artean erabakitzeko nor izan behar zen 
oinordekoa? Zer irizten diozu erantzun horri? Zer erantzungo zenuten zuek bere lekuan?

5. Zer da erregeari gehien gustatu zitzaiona erantzun horretatik?  Uste duzue ezaugarri hori ohikoa 
dela pertsonengan gaur egun?

6. Gaur egungo gizartea oso lehiakorra da, ez ditugu bakoitzak dituen gauza onak partekatzen denon 
ongizatea bilatzeko. Helburua da norberaren ongizatea lortzea. Horregatik, irabazle eta galtzaileak 
daude, gutxi batzuek aberastasun handiak hartzen dituzte eta beste askok oso gutxirekin biziraun 
behar izaten dute. Zeintzuk dira pertsona lehiakorren ezaugarriak? Zer gertatuko zen ipuinean hiru 
ilobak lehiakorrak izan balira? Ipuinaren zein zati aldatuko ziren? Zein amaiera izango zuen?

7. Zein desberdintasun daude pertsona lehiakor baten eta kooperatibo baten artean?

8. Gaur konponezinak diruditen zein arazo konponduko genituzke denok hiru iloben moduan jokatzen 
hasiko bagina, kooperatuz, dauzkagun gauza onak partekatuz eta elkarrekin lan eginez?

9. Imajinatu zu baino txikiagoak diren haur batzuei kooperatiboak izaten irakatsi behar diezula; zein 
ezaugarri, jarrera, izateko eta jarduteko modu esango zenieke beharrezkoak direla elkarrekin lan 
egin eta arrakasta izateko? Beste batzuekin batera lan egiteko zein ezaugarri negatibo aipatuko ze-
nituzke? 

10. Arrazismoa, aurreiritziak, diskriminazioa, intolerantzia. Ezaugarri horiekin ilobek ezingo zuten elkar 
ulertu, elkarren artean atzerritarrak zirelako. Esango zenuke zer esan nahi duten, adibideen bidez? 

11. Begiratu Ebanjelioaren zita honi: Baina Jesusek dei egin eta esan zien: «Dakizuenez, herrietako buruza-
giek menpean hartzen dituzte herriak, eta handi-mandiek beren agintea ezartzen diete. Zuen artean, or-
dea, ez du horrela izan behar. Zuen artean handien izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari». (Mt 20,25-
27) Konparatu edo erlazionatu Jesusek zita horretan esaten duena ipuinean gertatzen denarekin. 
Gaur egun askok nahi dute lehenak izan, besteei agintzeko boterea eduki, eta gutxi batzuk dira 
besteen zerbitzura egoteko prest daudenak, hau da, elkartasunez ingurukoei laguntzeko prest dau-
denak. Nolakoa izango litzateke mundua agintariak benetan herritarren zerbitzura egongo balira?
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Jarduera proposamena

1. jarduera
JOLAS KOOPERATIBOEN Gymkana
Hiru jolas kooperatiboz osatutako gymkana bat 
proposatu nahi dizuegu. Haur talde osoari erronka 
bat planteatuko zaio: joko bakoitzean proposatu-
tako proba gainditzea. Jolasen amaieran galdera 
batzuk egingo zaizkie, jolasak nola bizi izan dituzten 
azal dezaten, eta kooperazioaren gaiaren inguruan 
hausnarketa egiteko.  Jolas osoak, elkarrizketarako 
galderak barne, 55 minutu inguru iraungo ditu. 

Hezitzaileak ez badauka denbora hori, nahi duen 
jolasa hauta dezake.

Hiru jolasak areto ertain batean egin daitezke, ma-
haiak albo batera utzita, edo patio batean.

1. jolasa 
Giza Eskubideen birmoldaketa

Hezitzailearen azalpena:

Norbaitek Giza Eskubideak apurtu ditu, eta horren 
ondorioz, pertsona asko pobrezia, desberdintasun 
edo bidegabekeria egoeretan bizi dira. Zuen egi-
tekoa apurtutako Giza Eskubideak berreskurat-
zea eta konpontzea da. Zuen taldearen erronka 
puzzlea osatzea da, munduko edozein lekutan bizi 
diren pertsonek beren Eskubideak egikaritu ahal 
izateko.

10 minututan egin beharko da.

Behar den materiala:

Hezitzaileak pertsona baten silueta marraztuko du 
kartulina handi batean, eta barrutik kolore batez 
margotuko du. Silueta horren inguruan ondoren ai-
patzen diren Giza Eskubideak egongo dira azalduta.

Gero, artazi batzuen laguntzaz kartulina moztuko 
du, taldeko haur bakoitzeko zati bat eginez.

Jolasaren garapena:

Hezitzaileak puzzlearen zati bat emango dio haur 
bakoitzari. Une horretatik aurrera, haien artean 

moldatu beharko dira 10 minututan puzzlea osat-
zeko. (Ez da ezer gertatzen apur bat gehiago tardat-
zen badute, kontua puzzlea egitea da).

25

HAURRAK



GIZA ESKUBIDEAK
1. Beste guztien baldintza berdinetan tratatua izateko es-

kubidea. (1. eta 7. artikuluak).

2. Inork ez baztertu edo diskriminatzeko eskubidea.  
(2. artikulua).

3. Bizitzeko eskubidea. (3. artikulua).

4. Aske izateko eskubidea. (4. artikulua).

5. Tratu txarrik ez jasotzeko eskubidea. (5. artikulua).

6. Izena eta nazionalitatea edukitzeko eskubidea. 
(6. eta 15. artikuluak).

7. Justiziaz tratatua izateko eskubidea.  
(8. eta 10. artikuluak).

8. Arrazoirik gabe kartzelaratua ez izate-
ko eskubidea. (9. artikulua).

9. Nire bizitza pribatuan eta familian 
inor ez sartzeko eskubidea.  
(12. artikulua).

10. Bakoitzak nahi duen lekuan bizitzeko 
eskubidea. (13. artikulua).

11. Jazarpen egoeretan, edozein herrialdetan asi-
loa bilatzeko eskubidea. (14. artikulua).

12. Ezkontzeko eskubidea. (16. artikulua).

13. Jabetza izateko eskubidea. (17. artikulua).

14. Bakoitzak sinesten duen erlijioa praktikat-
zeko eskubidea.  
(18. artikulua).

15. Libreki pentsatu eta iritziak iza-
teko eskubidea. (19. artikulua).

16. Bakoitzak nahi duenarekin askatasunez biltzeko eskubidea.  
(20. artikulua).

17. Nork bere herrialdeko gobernuan parte hartzeko eskubidea. 
(21. artikulua).

18. Lana edukitzeko eskubidea. (23. artikulua).

19. Oporrak izateko eta aisialdiaz gozatzeko eskubidea. (24. artikulua).

20. Ondo bizitzeko eskubidea; elikadura, etxebizitza, pobrezia eta 
abarren arazorik gabe. (25, 22. artikuluak).

21. Hezkuntza jaso eta eskolara joateko eskubidea. (26. artikulua).
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2. jolasa 
Inor ez dadila pobrezian bizi

Hezitzailearen azalpena:

Zuek, Caritasen moduan, Justiziaren alde lan egiten 
duen talde bat zarete eta pobreei laguntzen diezue, 
bizitza duina berrekuratzeko aukera izan dezaten. 
Honela irudikatuko duzue: Aretoan lau puxika daude 
lurrean. Pobrezia egoeran dauden eta gure laguntza 
eta elkartasuna behar duten lau pertsona dira.

Taldearen erronka zera izango da: puxika horiek 
lurretik jasotzea eta airean mantentzea, elkar uki-
tu edo lurrera erori gabe.

8 minutu. Berezitasuna hauxe izango da: norbaitek 
puxika bat ukitzen duenean lurrera erortzea sai-
hesteko, lurrean eserita geratuko da eta ezin izan-
go da mugitu. Hala ere, bertatik ukitu ditzakeen 
puxikak lurrera eror ez daitezen saiatu daiteke. 

Zutik geratzen diren azken lau pertsonak, puxikak 
eror ez daitezen ukitzen badituzte ere, ez dira 
eseriko. Haiek izango dira areto osoan zehar mu-
gituko direnak, puxikak lurrera ez erortzeko.

Puxika batek lurra ukitzen badu, jolasa berriz ere 
hasiko da.

Denak zutik egongo dira, baina 4 minutu izango 
dituzte puxikak lurrera erortzea saihesteko. Pu-
xikaren batek lurra jotzen badu, jolasa berriz ha-
siko da, baina oraingoan 3 minutu izango dituzte. 
Taldeko haur kopurua 14tik beherakoa bada, 2 pu-
xika erabiliko dira, eta bi pertsona geratuko dira 
zutik, denak eserita daudenean.

27

HAURRAK



3. jolasa 
«DENONTZAKO ETXEA» izeneko 
mundua, harresirik gabekoa

Hezitzailearen azalpena:

Gaur egun, pertsona guztiak ezin dira gure Lur pla-
neta den Denon Etxe horretara sartu, ezin dute 
duintasunez bizi, hau da, ezin dituzte ezinbesteko 
ondasun eta zerbitzuak eskuratu: Elikagaiak, eda-
teko ura, osasuna, hezkuntza, etxebizitza duina, 
segurtasuna, babeslekua eta abar. Etorkizun hobe 
baten bila edo gerratik ihesi doazenek zailtasun 
handiak dituzte herrialde garatuetako mugak gu-
rutzatzeko.

Jolas honen bidez, egoera hori irudikatuko dugu, 
eta etorkizun hobe baten bila beste herrialde ba-
tera joan behar izan dugun etorkin izango gara 
denok. Baina jolas honetan harrera ona egingo di-
gute, goazen lekura goazela. 

Behar den materiala

 J Artile lodizko 6 soka edo hari, 6 metroko lu-
zerakoak.

 J Musika.

 J Errotuladoreak, zeloa eta papera.

 J Munduko mapak.

Jolasaren garapena:

Hezitzaileak 6 talde osatuko ditu. Talde bakoitza-
ri artile lodizko hari edo soka bat emango dio, 6 
metroko luzerakoa, muturretatik lotuta.  Eta talde 
bakoitzari planetako lurralde hauetako bat eslei-
tuko zaio:

 J Ipar Amerika.

 J Europa.

 J Afrika.

 J Asia.

 J Hego Amerika.

 J Ozeania.

6 taldeak aretoan edo patioan jarriko dira, eta 
bakoitzak, soka lurrean jarrita, egokitu zaion konti-
nentearen silueta marraztu beharko du (hori baino 
lehen mapa bat kontsultatu beharko dute, antzekoa 
izateko). Ondoren, errotuladore baten bidez paper 
batean idatziko dute kontinente edo lurraldearen 
izena, eta gero zeloarekin itsatsiko dute sokan, 
sokaren beraren etiketa bat izango balitz bezala.

Jolasaren arauak eta 
funtzionamendua:

1. Jolasari ekiteko, talde bakoitza bere sokaren ba-
rruan jarriko da.

2. Hezitzaileak musika jartzen duenean, taldeek 
kontinentetik (soka) irten beharko dute eta 
munduaren inguruan bueltak ematen hasi, hau 
da, lurrean dauden soken inguruan, bizitzeko 
leku hobe baten bila; izan ere, dauden lekuan 
pobrezia, gosea, lan falta edo gerra egoerak 
daude, edo erlijio edo ideologia arrazoiengatik 
jazarpena jasaten ari dira.

3. Bueltaka dabiltzan bitartean, hezitzaileak soke-
tako bat lurretik kenduko du.

4. Musika etetean, taldeko pertsona guztiak gerat-
zen diren soken barruan geratu beharko dira.

5. Musika amaitu eta 20 segundo pasata norbait 
bi oinak sartu ezinik geratzen bada, eta zutik 
egonda sokaren barruan (kontinentean), tal-
de osoak galduko du eta jolasteari utziko dio. 
(Hezitzaileak beste aukera batzuk eman ditzake: 
esaterako, bi oinak sokaren barruan edukitzea, 
nahiz eta sokak osatzen duen borobiletik kanpo 
eserita egon, espazioa gehiago aprobetxatzeko).

Musika entzuten den bakoitzean, denak irtengo dira 
dauden kontinentetik eta borobilaren inguruan buel-
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tak ematen hasiko dira, hau da, munduaren inguruan. 
Eta hezitzaileak soka guztiak kenduko ditu berriz. 
Eta horrela behin eta berriro, musikak berriro jo 
arte. Horrek esan nahi du gero eta soka edo kon-
tinente gutxiago egongo direla lurrean, baina parte-
hartzaileek ahal duten moduan jarraitu ahal izango 
dute geratzen direnen barruan sartzen. Inor ezin da 

kanpoan geratu, bestela, talde osoak galtzen du eta 
denak dira galtzaile.

Hezitzaileak ikusten duenean ezinezkoa dela parte-
hartzaile guztiak geratzen den soka-eremuaren ba-
rruan kabitzea, erronka gainditutzat emango du.

ELKARRIZKETARAKO GALDERAK
Jolas horietan ez zarete inorekin lehian aritu behar izan, bakar batek irabazteko; talde osoak irabazteko, 
elkarrekin lan egin behar izan duzue.

1. Nola pasa duzue talde osoak irabazi eta erronkak gainditzeko lagunduz?

2. 2. Esan guztion artean zeri esker lortu duzuen jolasak planteatutako erronkak arrakastaz gainditzea, 
hau da, zein jarrera edo jokabide eduki dituzuen jolasak planteatutako erronkak gainditzeko. 

3. 3. Aukeratu hiru jolasetako bat, eta pentsatu zer adierazi nahi izan den sinbolikoki jolas horren 
bidez. Zer gertatuko litzateke munduan denok elkarlanean hasiko bagina arazo hori konpontzeko?  
Zein gauza zehatz egin genitzake, zure ustez?

4. 4. Behartsuen aldeko zein ekintza solidario egin zenezakete guztion artean?

5. 5. Dirua biltzeko jardueraren bat antolatu dezakezue, parrokiako edo Elizbarrutiko Caritasen proie-
ktu zehatz bati laguntzeko. Elkartasunezko azoka bat antolatu zenezakete, jendeak erabiltzen ez 
dituen gauzak jaso eta bertan saltzeko. Edo lortutako gauzak horiekin zozketa solidario bat egin. 
Edo antzerki obra bat antolatu, edo playback lehiaketa bat egin eta sarrera kobratu, edo bururatzen 
zaizuen beste edozein gauza, zuen lankidetza eta konpromisoarekin beste pertsona batzuei lagunt-
zeko.
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Jolasa

NATURA DEFENDATZEKO 
KARTAK

LEHEN HEZKUNTZARAKO (7-11 URTE)

Natura defendatu eta zaindu ahal izateko, lehenik 
eta behin, ezagutu beharra daukagu. Ikus dezagun 
zein puntutaraino ezagutzen dugun. Lau talde osa-

tuko dira eta talde bakoitzari hezitzaileak fotoko-
piatutako karta-sorta bat emango dio.

Prestatzeko lana
Jokatzen hasi aurretik, hauxe izango da talde 
bakoitzaren prestaketa lana:

Ea karta bakoitzaren 
galderari arin eta ondo 
erantzuten diozuen, 
jokoan arintasuna es-
katzen baita (14 segun-
dotan erantzutea).

Ondoren, taldeko 
guztien artean urre-
ko 12an egiten den 
galderari erantzungo 
diozue. 

Erantzun hori karta-
ren barruan idatziko 
duzue.

Ondoren, gauza bera 
egingo duzue kopekin; 
hamabi kartak mahai 
gainean jarriko ditu-
zue, ea karta bakoit-
zak egindako galderari 
arin erantzuten dio-
zuen.

Ondoren, taldeko 
guztien artean ko-
pako 12an egiten den 
galderari erantzungo 

diozue.  Erantzun hori 
kartaren barruan ida-
tziko duzue.

Eta gauza bera bas-
toekin. Aldiz, ezpaten 
kartetan ez dago gal-
derarik, 12 zenbakiko 
galdera baino ez dago, 
eta horri bai, erantzun 
egin behar zaio.

Ezpatekin egin beha-
rrekoa zera da: karten 
edukia buruz ikasten 
saiatzea.

Talde guztiek prestaketa lana amaitzen dutenean, 
talde bakoitzak esango du bere multzoko 12. kar-
tan idatzi duena.

Hori eginda, jokoa has daiteke.
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Jokoaren arauak eta funtzionamendua
Hezitzaileak karta-sorta bat hartu eta 1 eta 12 
zenbakiko karta guztiak kenduko ditu.

 J Taldeko ordezkari bat altxatuko da, multzoko 
karta bat hartuko du ausaz, eta hezitzaileari 
emango dio. Orduan, hezitzaileak karta ho-
rretako galdera egingo du. Taldekoek 14 se-
gundo baino ez dituzte ondo erantzuteko.

Ondo egiten badute, 10 puntu irabaziko di-
tuzte eta arbelean edo orri batean jasoko 
dute. Ondo erantzuten duten karta multzo-
tik kenduko da, eta ez dena ondo erantzuten, 
bertan utziko da. Ondoren, bigarren taldea-
ren txanda izango da, eta horrela egingo da 
talde guztiekin.

Ausaz hartu duzun karta ezpata bat bada, 
hezitzaileak karta horretan idatzita dagoen 
Natura defendatzeko ekintza irakurriko du 

eta taldeak beste 3 ekintza esan beharko ditu 
ozenki (ezpata karta bat irten den azkeneko 
aldian esan ez dena).

Horretarako, 20 segundoko tartea izango 
dute. Ondo egiten badute, karta hori multzo-
tik kendu eta 10 puntu irabaziko dituzte.

 J Jokoa amaituko da talde bakoitzak bost parte-
hartze txanda egin dituenean. Puntu gehien 
lortu dituen taldeak irabaziko du eta Ama 
Natura ondoen ezagutzen duen pertsona gisa 
izendatua izango da.

Jokoaren ostean, hezitzaileak antzeko beste bat egin 
dezake. Aurrekoaren oso antzekoa izango da. Be-
rezitasuna hauxe izango da: egokitu zaien kartaren 
galderei erantzun beharrean, mimika bidez gaine-
rako taldeei adierazi beharko diete zein karta egoki-
tu zaien, haiek asmatzeko.

Kartekin egiteko beste joko batzuk

Taldeetan egiteko jokoak:
Bastoen aurkakoa

Kartak ondo nahastu eta gero, guztiak mahai gai-
nean jarriko dira, behera begira. 

Parte hartzeko txandak ezarriko dira. Jokoa 
honetan datza: palo desberdinetako hirukoteak 
egiten saiatzea, inoiz ere bastoa hartu gabe, 
hori baita Natura kaltetzen eta erasotzen due-
na. Hau da, urre, kopa eta ezpaten hirukoteak 
egin behar dira.

Jokatzea egokitzen zaionak karta bat altxatuko du, 
ausaz, mahaian jarrita daudenen artean.

 J Urrea, kopa edo ezpata bada, beste karta bat 
altxatu ahal izango du, ea hirukote bat osat-
zen duen. Esate baterako, altxatutako lehena 
urrea bazen, oraingoan saiatu beharko da ez-
pata edo kopa bat altxatzen. Kopa bat bada, 
hurrengoa ezpata izan beharko da. Zortea 
badu eta lortzen badu, hirukotea edukiko du, 

eta berarentzako izango da. Eta Natura zaint-
zeko hirukotea osatu duenez, jokatzen jarrai-
tu ahal izango du, beste txanda batez.

 J Hirukoteak osatzeko helburuarekin kartak al-
txatzeko prozesu horretan basto bat irteten 
bada, orduan jokaldia amaitutzat emango da. 
Berriro behera begira jarriko ditu jokaldian al-
txatutako karta guztiak, leku berean utziz, eta 
hurrengo jokalariaren txanda izango da. Gau-
za bera gertatuko da bastoa irten beharrean, 
aurretik altxatutako kartaren palo bereko 
karta bat irteten bada (urrea altxatu badu au-
rrekoan, eta orain ere beste urre bat irteten 
bazaio, ezin izango du hirukotea osatu) eta 
hurrengo jokalariaren txanda izango da.

 J Gainerako jokalariak oso adi egon beharko 
dira, haien aurreko jokalariek altxatutako eta 
berriro behera begira jarritako kartak non 
dauden gogoratzeko.
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Horrela, abantaila izango dute, gainerakoen 
jokaldiak arretaz jarraituta.

Natura zaintzeko hirukote gehien osatu dituen jokala-
riak irabaziko du.

Bastoen aurkako eskailerak

Natura kutsatu eta suntsitzen duten bastoen kartak 
bakarrik uztea da kontua.

 J Jokalari bakoitzari 5 karta emango zaizkio. 
Jokoa honetan datza: palo bereko eta elka-
rren jarraikako zenbakiak dituzten 3 karta 
lortzea, betiere bastoak ez badira.

 J Jokalari bakoitzak bere 5 kartak dituenean, 
denek pasako diote eskumako jokalariari nahi 
ez duten karta bat, eta aldi berean karta berri 
bat jasoko dute ezkerreko jokalariarengandik. 
Horrela, behar ez dituzten kartak pasako di-
zkiote elkarri.

 J Baten batek palo bereko elkarren jarraikako 
karten eskailera bat osatzen duenean, jokoa 
geldituko da, eskailera hori berarentzako 
izango da eta multzotik beste 3 karta hartuko 
ditu. Orduan, jokoak aurrera jarraituko du.

 J Lapurtzeko karta gehiagorik ez dagoenean, 
jokalari guztiak geratuko dira soilik 3 karta-
rekin, eta beste biak multzoan utziko dituzte, 
lapurtzeko.

Jokoa amaituko da jokalari bat kartarik gabe ge-
ratzen denean. Partida irabaziko du eskailera ge-
hien osatzea lortu duen jokalariak, bastoak alde 
batera utzita.

Natura Briska

Briskaren moduan jokatzen da baina berezitasun 
bat dauka: partida guztietan balio handiena izango 
duen paloa ezpatena izango da, Natura defendat-
zen dutenak baitira.

Hau da, jokatzea egokitzen zaionean ezpata bat 
botatzen duenak beste jokalariek mahai gainean 
botatako kartak eramango ditu, ez bada horietako 
baten batek beste ezpata altuago bat botatzen 
duela.

 J Bastoek ez dute baliorik edukiko.

Ez dute baliorik edukiko jokaldiak irabazteko. 
Gainerako kartak beti izango dira altuagoak.

 J Ezpatak eta gero, balio handiena duen paloa 
urreena izango da. Karta horiek kopek baino 
balio handiagoa izango dute.

Basto gehien harrapatzea lortzen duenak iraba-
ziko du.

Esan nahiko du Naturaren etsai gehien suntsitzea 
lortu duena dela.
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egindako erasoak

NATURARI 

NATURAREN

onurak

NATURA defendatzeko ekintzak

bitxiakNATURAREN 

(TALDEAK BERAK FOTOKOPIATU EDO FABRIKATZEKO KARTA-MULTZOA)
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NATURAREN

bitxiak

1

Hegaztiak 

NATURAREN bitxiak

Esan 7 txoriren izenak

3

Ugaztunak 

NATURAREN bitxiak

Esan 7 ugaztunen izenak.

2

Basoak 

NATURAREN bitxiak

Esan 7 zuhaitzen izenak

4
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Errekak

NATURAREN bitxiak

Esan 7 errekaren izenak

5

Landareak

NATURAREN bitxiak

Esan 7 landareren izenak

7

Itsasoak

NATURAREN bitxiak

Esan 7 itsaso edo 
ozeanoren izenak

6

Arrainak

NATURAREN bitxiak

Esan 7 arrainen izenak

8
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Intsektuak

NATURAREN bitxiak

Esan 7 intsekturen izenak

9

Gizakiak 

NATURAREN bitxiak

Esan gizakia bizi den 
kontinente bakoitzeko 
herrialde baten izena

11

Mendiak

NATURAREN bitxiak

Esan 7 mendi edo 
mendi-kateren izenak

10

NATURAREN bitxiak

Zeintzuk dira Naturan 
gehien gustatzen 
zaizkizun gauzak?

12
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NATURARI

egindako erasoak

1

Zuhaitzak moztea

NATURARI egindako erasoak

Esan basoetan zuhaitzak 
mozteko dauden 3 arrazoi

2

suteak 
Basoko

NATURARI egindako erasoak

Esan basoko sute bat 
eragin dezaketen 3 

axolagabekeria

2

kutsatzea
Itsasoa

NATURARI egindako erasoak

Esan itsasoa kutsatzen 
duten 4 gauza

4
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kutsatzea
Errekak

NATURARI egindako erasoak

Esan errekak kutsatzen 
dituzten 4 gauza

5

kutsatzea
Lurra

NATURARI egindako erasoak

Esan lurra kutsatzen duten 
7 gauza

7

kutsatzea
Airea

NATURARI egindako erasoak

Esan airea kutsatzen duten 
3 gauza

6

eta ehizaGehiegizko arrantza 

NATURARI egindako erasoak

Esan ehizatu edo 
arrantzatu beharko ez 
liratekeen 4 animalia

8
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desagertzeaAnimalia espezieak

NATURARI egindako erasoak

Esan desagertzeko 
arriskuan egon daitezkeen 

3 animalia

9

suntsitzeaNatura-eremuak

NATURARI egindako erasoak

Esan espazio zanpatu 
gabeko natura-eremu 
berriak ez suntsitzeko 

arrazoiak

11

tratu txarrak
Animaliekiko

NATURARI egindako erasoak

Esan animalia bat txarto ez 
tratatzeko arrazoiak

10

NATURARI egindako erasoak

12
Zeintzuk dira gehien tristatu 

edo mintzen zaituzten 
Naturarekiko erasoak?
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NATURAREN

onurak

1

frutak
Jateko

NATURAREN onurak

Esan 6 frutaren izenak

3

oparoak
Lantzeko lur

NATURAREN onurak

Esan gizakiak elikatzeko 
lantzen dituen 8 landare

2

animaliak
Jateko

NATURAREN onurak

Esan jateko moduan 
erabiltzen ditugun 8 
animaliaren izenak

4
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ura
Edateko

NATURAREN onurak

Esan ur geza aurkitu 
daitekeen 3 leku

5

edertasuna
Gozatzeko 

NATURAREN onurak

Esan Naturaz goza 
daitekeen lau leku eder

7

aire garbia
Arnasteko 

NATURAREN onurak

Esan aire garbia arnas 
dezakegun hiru 
natura-eremu

6

lehengaiakHiriak eraikitzeko 

NATURAREN onurak

Esan etxeak eta hiriak 
eraikitzeko erabiltzen diren 

5 lehengaien izenak

8
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lehengaiakGauzak fabrikatzeko 

NATURAREN onurak

Esan gauzak fabrikatzeko 
erabiltzen diren 5 
lehengaien izenak

9

klima egokiaGizakia bizitzeko

NATURAREN onurak

Esan klima desberdinak 
dauden munduko 3 leku

11

la

ndare eta substantziakM

edikamenduak egiteko

NATURAREN onurak

Decid el nombre de 5 
medicamentos

10

NATURAREN onurak

12
Onura jasotzen dudan zein 

gauzengatik eman nahi dizkiot 
eskerrak Ama Naturari?
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defendatzeko 

ekintzak

1
NATURA 

3

Sortzen ditugun 
hondakin 
guztiak 

birziklatzea

NATURA defendatzeko ekintzak

2

Gure 
kontsumoa 
murriztea.

Kontsumista ez 
izatea

NATURA defendatzeko ekintzak

4

Puskatzen diren 
gauzak 

konpondu edo 
berrerabiltzea, 
beste erabilera 
praktiko batzuk 

emanez

NATURA defendatzeko ekintzak
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5

Fabrikazio-prozes
uan edo erabileran 

ingurumena 
kaltetzen ez duten 

produktuak 
erostea

NATURA defendatzeko ekintzak

7

Paperik ez alferrik 
galtzea.

Paper birziklatua 
erabiltzea

NATURA defendatzeko ekintzak

6

Urik ez xahutu edo 
alferrik galtzea

NATURA defendatzeko ekintzak

8

Energia 
elektrikorik ez 

xahutzea

NATURA defendatzeko ekintzak
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9

Garraio publikoa 
edo bizikleta 

erabiltzea edo oinez 
egitea ibilbide 

laburrak, kotxea 
erabili beharrean

NATURA defendatzeko ekintzak

11

Lurrera zaramarik 
ez botatzea, 
mendian edo 
hondartzan 
gaudenean

NATURA defendatzeko ekintzak

10

Basora 
goazenean surik 

ez piztea

NATURA defendatzeko ekintzak

12
NATURA defendatzeko ekintzak

Natura zaintzeko zein gauza 
zehatz egiteko prest nago?
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OTOITZ  
BEREZIA

LEHEN HEZKUNTZARAKO 

Kaixo Jesus, lagun, anaia eta Jainko maitea.

Batzuetan, nire inguruan gertatzen dena ikus-
ten dudanean, gustatuko litzaidake pertsona 
batzuek beste batzuei min emateko esaten di-
zkieten hitz itsusiak ezabatzeko borragoma bat 
edukitzea. 

Haserretu eta banatu egiten diren pertsonak 
berriro elkartzeko itsasgarri berezi bat edukit-
zea gustatuko litzaidake.

Gezur handi zein txikiak milaka zatitan mozte-
ko artazi berezi batzuk eduki nahiko nituzke.

Jolas-parke berezi bat eduki nahiko nuke, jolas-
teko inor ez daukaten haurrek beti ondo pasat-
zeko aukera edukiko luketena.

Ugaldu eta ugaritzeko ahalmena daukan ogi bat 
eduki nahiko nuke, munduan inork goserik ez 
pasatzeko.

Medikura joan edo medikamentuak erosteko 
dirurik ez daukan jendea sendatzeko medika-
mendu berezi bat eduki nahiko nuke.

Pobre direnek pobre izateari uzteko itsulapiko 
berezi bat eduki nahiko nuke.

Globo berezi erraldoi bat eduki nahiko nuke, 
pertsonei hormak, harresiak, itsasoak eta mu-
gak zeharkatzen laguntzeko, bizimodu hobe ba-
ten bila doazenean.
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Kanpaina-ospitale berezi bat eduki nahiko nuke, 
kutsadurak Naturari eragiten dizkion gaixotasunak 

sendatzeko.
Orduro eta leku guztietan jotzen duen kanpai 

berezi bat eduki nahiko nuke, pertsona guztiei anai-
arrebak garela gogorarazteko.

Eta gauza gehiago eskatuko nizkizuke, Jesus, edu-
ki nahi ditudan gauza gehiago, baina badakit zure 
erantzuna zein izango den: zuk sortu nauzula, eta 

mundu honetako biztanle egin nauzula, ni PERTSO-
NA BEREZIA IZATEKO, beti besteei laguntzeko 

prest dagoen pertsona, konpromisoak hartu nahi di-
tuena, beste askorekin batera mundu eder, bidezko 

eta solidario bat egiteko.
Lagun iezadazu, Jesus, PERTSONA BEREZIA 
izaten, gaizki daudenek nire laguntza izan dezaten.

Otoitzaren jarraipen moduan, marraz itzazu orri batean otoitzean «edukitzea gustatuko litzaidake» 
esaten duen gauza guztiak. Gauza gehiago ere marraz ditzakezu, mundu hau hobea izateko eduki na-
hiko zenituzkeenak.

Behin marraztuta, azpian idatziko duzu zertarako balio duten. Marrazki honen izenburu moduan goiko 
zatia idatziko duzu: «IZAN ZAITEZ BEREZIA GAINERAKOEN ONGIZATEA BILATUZ».

Jarri marrazkia zure gelan, horrela ez duzu inoiz ahaztuko ZERTARAKO SORTU ZAITUEN 
JAINKOAK.
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