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HZ zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzen
Erabilera eragiteko adibideak

Haur Zerbitzuetako programazioan hainbat jarduera dinamizatzen dira, batzuk
txokoak oinarritzat harturik eta besteak egunerokoan oinarrituta. Jarduera
horiek, ezaugarri batzuk zaintzen badira, euskararen erabilera indartzen edo
mantentzen laguntzeko tresna egokiak dira.

Haur Zerbitzuetan, haurrekin lanean jardunik, garrantzia handia hartuko dute
hizkuntza errutinek -behin eta berriro errepikatzen ditugun esamoldeak- eta
leloek.
Jarraian aurkezten diren adibideak erabat moldagarriak izan litezke kokatu
nahi diren txokora, haurren adinetara edo landu nahi diren esamoldeetara.
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Hauek adibide batzuk. Denon artean zerrenda osatzen jarraitu dezakegu:

TXOKOETARAKO PROPOSAMENAK
IPUIN ALDREBESTUA
KUTXA ITSUA
SOINUDUN IPUINA
ERREZETA BINGOA
EGUNEROKO ERRUTINA
LELOAK ETA HIZKUNTZA-ERRUTINAK
JOLASETAN HIZKUNTZA-ERRUTINAK
HIRU LERROAN
AGERTU ETA DESAGERTU
BIKOTE-BIKOTE
PERTSONAIA EZKUTUA
HIZKUNTZA-JOLASAK
MAITE ZAITUT
EZ DAKIT NOR NAIZEN
ZURETZAT
ZAPI-ZAPI
SIMULAZIO JOLASAK
BADATOR-BADATOR
KAX-KAX! NOR DA?
HAU NORENA DA?
BESARKADA KUTXA
SIMULAZIO ESKETXAK
DENDA TXOKOAN
JOLASEAN
MOZORRO TXOKOAN
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HZ zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzen
Erabilera eragiteko adibideak

Dinamizatutako jarduerak egokitzea
Hezitzaileak dinamizatzen dituen jardueretan, prozedura bat kontuan hartzen
bada, errazagoa da beraien artean euskara erabil dezaten laguntzea. Honakoa
da prozedura hori:
•

Beraien artean hizkuntza-erabiltzea ezinbestekoa izatea: jarduera
egokitu behar da hizkuntza erabiltzea ezinbestekoa izan dadin. Jolastu
ahal izateko, hizkuntza bera erabili beharko dute.

•

Gure

eraginez

laguntzea:

beraien

kabuz

aritu

behar

dute

eta

hezitzaileak parte hartze aktiboa izango du jarduerarekin lagunduz zein
elkarrizketa askotan parte hartuz eta errutina linguistikoekin lagunduz.
•

Ahalegina eskatzea edo gutxienez gure helburua edo nahia azaltzea:
horretan ari denean lagungarria izan daiteke euskara erabiltzeko
ahalegina ikusi nahi duela edo euskaraz egitea nahi lukeela azaltzea.
Hezitzaileak ahalegina eskatu ahal izateak haurren erabilera indartzeko
balioko luke eta errefortzu positiboak eman ahal izatea ere erraztuko
luke.

5

TXOKOETAKO PROPOSAMENAK

Haur Zerbitzuetako txokoetan hainbat material eta tresna izaten ditugu. Bertan
daukaguna baliatuz eta jarduera horiek zeozer moldatuz, euskararen erabilera
eragiteko tresnak eta hezitzaile berritsu gisa aritzeko aukera paregabeak
eskuratuko ditugu. Hona jarraian zenbait adibide eta ideia:

IPUIN ALDREBESTUA
Azalpena:
Hezitzaile batek ipuin kontalari papera hartuko du eta haurrei ipuina kontatuko die. Ipuina oso
sinplea izango da, 6-8 sekuentzia izango ditu. Sekuentzia bakoitzeko irudi/lamina bat izango
dugu. Adibidez:
-

Lander eta trikua jolasten ari dira
Lander trikuaren gainera erori da
Landerri trikuaren arantza bat ipurdian sartu zaio
Trikua eta Lander ospitalera joan dira
Medikuak arantza kendu dio ipurditik
Trikuak eta Landerrek poz-pozik jolasten jarraitu dute

Haur bakoitzari sekuentzia baten marrazki/lamina emango zaio modu desordenatuan. Abesti
bat jarriko dugu eta haurrak lamina eskutan dutela dantzan nahasiko dira. Musika geratzean
ipuina ordenatu eta kontatu beharko dute (bakoitzak dagokion marrazkiko zatia) eta besteak adi
egongo dira. Norbait gaizki kokatuta balego...hizkuntza errutina:
-

Ez! Hori ez da horrela!
Zergatik?
Ipuina nahasi duzuelako!!!

Berriro musika jarriko genuke eta, ondoren, ipuinaren zatiak ordenatzeari ekingo liokete, dena
egoki kontatu arte.
Oharrak:
Haurren adinaren arabera, lamina kopurua aukeratu. Egokia da, bestalde, aurreko egunetan
umeei ipuina behin baino gehiagotan irakurtzea, ezaguna egiteko.
Aukerak: ipuin txokoan kokatzeko egokia izan liteke edo baita musika txokoan ere.
Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Lamina mutuz osatutako ipuina eta musika. Musika aparaturik izan ezean, kantatu.
Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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KUTXA ITSUA
Azalpena:
Dinamika hau egokia izan liteke eraikuntza txokoan abiatzeko edo bertako materialekin loturak
egiteko. Taldea borobilean jarriko dugu. Kartoizko kaxa bat hartu eta sahiets bakoitzean zulo
bana egin haurrek bertatik eskuak sartzeko moduan. Denbora izanez gero, goxo apaindu.
Barruan objetu ezberdinak sartuko ditugu: pilotatxo bat, puzzle zati bat, pintzela, Lego pieza
bat, panpintxo bat.... eta tapa jarriko diogu.
-

Jokurako kanta bat aukeratu eta hura abesten hasiko gara haurrekin (edo abestiren bat
jarri). Kaxa eskutik eskura joango da borobilean eta hezitzaileak Geldi! esatean, kaxa
eskuartean daukan haurrak bi eskuak barruan sartuko ditu.

-

Ukimenaz, haurrari kaxako objetu bat aukeratzen utziko diogu. Idurre, aukeratu duzu

-

Kaxadunak borobilekoei galdetuko die: Leire, zuk zer jakin nahi duzu? Nik jakin nahi

zerbait? Bai, aukeratu dut!
dut, borobila den. Ez, ez da borobila. Manex, zuk zer jakin nahi duzu? Nik jakin nahi
dut....

Oharrak:
Kaxan objetu dimentsiodunak sar ditzakegu edo kartulina gogorrean egin eta moztutako irudiak
(hau txikienentzat zailegia da, baina ez helduenentzat). Noizean behin objetuak aldatu.
Txikienen kasuan, lehenik eta behin objetuak erakutsiko dizkiegu eta ondoren kaxan sartu.

Aukerak:
Kaxan sartzen ditugun objetuen arabera, txokoz alda dezakegu dinamika eta errutinak nahi
direnak erabili litezke. Antzerki txokoan txotxongiloak asmatzera, jolas sinbolikoaren txokoan
fruta eta barazkiekin, eskulan txokoan material ezberdinekin...

Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Kutxa bera (folio paketeen kaxa bat egokia da) eta objektu ezberdinak.
Musika

Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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SOINUDUN IPUINA
Azalpena:
Hezitzaileak ipuin bat sortu edo sortutako bati moldaketak egingo dizkio, soinudun egoerak
sortuz. Adib: norbaitek atea jo du (kax-kax-kax), zakurra entzun zen (zaunk! Zaunk!), txalo
egin zuten (plas-plas), putzuetan saltoka ari zen (plisti-plasta!), haize bortitza zebilen (

fffffffsssssshhhhh!!!!!)...
Haurrei ipuina kontatuko diegu soinuak ere eginez. Ondoren, beraiei eskatuko diegu ipuinari
soinua jartzeko. Adib:
-

Esnatu zenean, ohetik isil-isilik jeiki zen. Nola?
Ssshhhhhhh.....

Azkenerako, guk ipuina kontatuko dugu soinuak eginez eta beraiek hitza jarri beharko diote
gertatutakoari. Adib:
-

Esnatu zenean, ohetik jeiki zen.... sssshhhhhh...
Isil-isilik!

Oharrak:
Ipuin txokorako egokia izan liteke edo ipuin kontaketetarako.
Aukerak:
Ohiko ipuinak erabili nahi ez baditugu, www.teatro-testuak.com orrialdean, ipuin kontalariak
atalean, modu errazean moldatzeko ipuin adibideak badaude.
Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Ipuina bera soinudun egoerekin moldatua
Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?

Zaunk! Zaunk!
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ERREZETA BINGOA
Azalpena:
Fitxak sortuko dira errezeta ezberdinekin eta haur bakoitzari bana emango. Adib:

-

Patata tortila: zartagia, piperra, arrautzak, tipula eta sardeska.
Arrautza prejituak: arrautzak, zartagia, sardeska, baratxuria eta olioa.
Entsalada: letxuga, tipula, olioa, ozpina eta olibak.
Pizza: olibak, piperra, tipula, tomatea eta gazta.

-

...

-

Kaxa batean osagai/tresna guztiak sartuko ditugu eta norbait banan bana osagaiak ateratzen
hasiko da. Errutina linguistikoak ezberdinak izan litezke:
-

Nork behar du olioa?

-

-

Olioa nik behar dut!

-

-

Nork behar du zartagina?

-

Zartagina nik behar dut!

-

Nork behar ditu olibak?

-

…

-

Zertarako behar da olioa?
Entsalada gozatzeko/ arrautzak frijitzeko...
Zertarako behar da zartagina?
Arrautzak frijitzeko/ tortilla egiteko...
Zertarako behar dira olibak?
Pizza apaintzeko / entsaladarako...

Osagaia edo tresna fitxan agertzen bazaie eskua altxa eta esan egin beharko dute
(olioa nik behar dut/ pizza apaintzeko...) eta osagaiaren gainean jartzeko fitxa
eskuratuko. Osagai denak lehenik lortzen dituenak esango du:
-

On egin! Eta besteek...
Eskerrik asko eta berdin!

Oharrak:
Jolas sinbolikoaren txokorako egokia izan liteke baina baita jolasen txokorako ere.
Nahi diren hizkuntza errutinak erabili litezke edo aldatzen joan.
Aukerak:
Helduenekin jarraipena: haur helduenekin errezeta osatzea lortu duenak, besteei kontatuko die
nola egiten den eta zer den behar dena. Bera arduratuko da hurrengo txandan kaxatik gauzak
atera eta galdetzeaz.
Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
-

Errezeta fitxak.

-

Kaxa bat.

-

Egurrezko edo plastikozko osagaiak eta tresnak (padera, tomatea, olio potea...).

-

Fitxak bingoa osatzen joateko.

Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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EGUNEROKO ERRUTINAK

Oharkabean, haurrekin behin eta berriro esaldi beretsuak erabili ohi ditugu
maiz,

horiexek

dira

hizkuntza

errutinak.

Haur

zerbitzuen

kasuan,

hezitzaileontzako oso tresna interesgarria da. Beraz, garrantzitsua da errutina
horiek identifikatuta edukitzea eta lantzea, besteak beste, hizkuntza ohiturak
finkatzeko egokiak baitira.

LELOAK eta HIZKUNTZA ERRUTINAK
-

Zurrut, zurrut, zurrut! Ura nahi dut!

-

Dena jaso eta etxera goxo-goxo!

-

Zarata zikina, hau buruko mina!

-

Pun, pun, pun! Gu gera txapeldun!

-

Arratsalde on! Kaixo eta hor konpon!

-

Eman bostekoa! Tori zaplastekoa! (eta eskuan zaplastekoa eman)

-

On egin! Eskerrik asko eta berdin! (Mendaitzen ari badira adibidez)

-

Zer moduz? hala moduz!

-

Nahi duzu? Bai! Ba esaidazu...

-

Ez dut nahi! Ba aznahi!

-

...

Aukerak:
Hilero edo hamabostero aukeratu haurrek gaizki edo erdaraz erabiltzen dituzten leloak,
euskarazko bertsioak asmatu eta erabili behin eta berriro zerbitzuan. Barneratu dituztela
ikustean, berriak sortu.

Arratsalde on!

Kaixo eta hor
konpon!
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JOLASETAN HIZKUNTZA ERRUTINAK

3 LERROAN
Azalpena:
Haurrak bi taldetan banatuko ditugu eta talde bakoitza iladan jarriko da. Ilada bakoitzeko lehen
hiruek kolore bereko zapi/pilota bana izango dute. Parean 9 uztaiez osatutako 3 lerroan panela
jarriko dugu, lurrean.
O O O
O O O
O O O
Erreleboka korrika eginez eta zapiak/pilotak behar den lekuan kokatuz, 3 lerroan egiten saiatu
beharko dute baina hizkuntza errutinak erabiltzea ezinbestekoa da erreleboa emateko,
zapia/pilota lekuz aldatzeko eta irabazi izana ospatzeko:
-

Erreleboa ematerakoan: “Leire! Zuk saiatu nahi duzu? Bai, noski! Banoa!“ “Unai, zuk

saiatu nahi duzu? Bai, noski! Banoa!”
Lerroa osatzean, azken korrikalariak taldera itzuli beharko du eta denek batera: “3 lerroan,

ospatu korroan!” eta korroan jarriz ospatuko dute
Oharrak:
Edozein hizkuntza errutina sartu liteke eta beraiek esaten direla ziurtatzeko aurkarietako bat
epaile modura jarri beste taldean.
Aukerak:
Hizkuntza errutinak hizkera informala erabiltzeko ere baliatu litezke: "Leire, hi saiatuko haiz?..."
Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
-

Panela egiteko uztaiak.

-

Bi kolore ezberdinetako pilotak/trapuak/pintzak...

Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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AGERTU ETA DESAGERTU!
Azalpena:
Haur batek txoko bateko 5 objektu aukeratuko ditu eta ilara batean jarriko denen aurrean.
Objetu bakoitza zer den aurkeztu ondoren, parean dagoen haur taldeak begiak itxi eta haur
arduradunak ilarako objektu bat gordeko du. Errutina linguistikoa:
-

Itxi begiak!
Zergatik?
Zerbait desagertuko delako!

Behin objektua gorde ondoren:
-

Ireki begiak!
Zertarako?
Desagertu dena asmatzeko!
Ez dakit zer (Izarra, zakurra...) falta da!
Bai, asmatu duzu. Zure txanda!

Oharrak:

Aukerak:

Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Objektu ezberdinak

Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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BIKOTE-BIKOTE
Azalpena:

Bikote-bikote (Memory) jolasean oinarrituta, fitxak sortuko ditugu. Bi fitxa talde:
Animalien fitxak

- Tximinoa
- Hartza
- Txerria
- Zakurrak
- Katuak
-…

Janarien fitxak

- Platanoa
- Eztia
- Ezkurra
- Hezurra
- Esnea
- ...

Fitxa denak lurrean jarri eta haur bakoitzak txandaka biri buelta emango die (multzo bakoitzeko
bat). Lehenik animalien multzoko bat eta gero janarien multzoko beste bat. Fitxak
altxatzerakoan hizkuntza errutina sartu, adibidez:
Asmatuz gero:
-

“…...k....... jaten du” (adib: zakurrak hezurra jaten du) edo
“...-i …. gustatzen zaio” (adib: tximinoari platanoa gustatzen zaio)

Kale eginez gero:
-

“…..k ez du....-rik jaten” (adib: katuak ez du platanorik jaten) edo
“...-ri ez zaio.... gustatzen” (adib: hartzari ez zaio ezkurra gustatzen)

Asmatutako bikotea haurrarentzat izango da eta asmatu ezean, fitxa bakoitza zegoen lekuan
utziko da buruz behera.
Oharrak:
Gure proposamenean fitxak sortu beharko lirateke baina ohiko memory fitxekin ere erraz jolas
gaitezke hizkuntza erabiliz. Adibidez: animalien memory bada, biak berdinak izanez gero: "Ni
erlea naiz" eta ezberdinak izanez gero: "Ni ez naiz erlea"...
Aukerak:
Aldaerak ere egon litezke: nor bizi da hemen?

-

Nor bizi da

Non

Txoria
Ezpalarta
Txingurria
Erlea
Armiarma

Kabia
Itsasoa
Txingurritegia
Erlauntza
Armiarma sarea

“.... ….-n bizi da” (adib: ezpalarta itsasoan bizi da)
“.... ez da ….-n bizi” (adib: erlea ez da txingurritegian bizi

Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Bikote fitxak, moldatuak edo ohikoak
Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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PERTSONAIA EZKUTUA
Azalpena:
Kaxa batean haurrentzako ezagunak diren pertsonaia ezagunen argazkiak sartuko ditugu.
Haurretako batek pertsonaia baten argazkia hartu eta besteek galderak eginez nor den asmatu
beharko dute baina, horretarako, galdera- formula jakin bat erabiliz. Adibidez:
-

Aisha, nor da argazkian dagoena?
Asmatu!
Aktorea da?
Ez, ez da aktorea
Aisha, nor da argazkian dagoena?
Asmatu!
Emakumezkoa da ala gizonezkoa?
Gizonezkoa da

-

Aisha, nor da argazkian dagoena?
Asmatu!

-

...

-

Oharrak:
Haur txikienen kasuan, komenigarria litzateke pertsonaien irudiak kaxan sartu baino lehen,
beraiei erakustea, dinamika bera errazago egiteko.
Aukerak:

Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
-

Kaxa edo poltsa bat.

-

Haurrentzat ezagunak diren pertsonaien argazkiak/marrazkiak.

Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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HIZKUNTZA JOLASAK

Jolastu ahal izateko hizkuntza erabiltzea ezinbestekoa da.

MAITE ZAITUT!
Azalpena:
Haur taldea zutik eta borobilean jarriko dugu eta erdian haur bakar bat geratuko da. Denak
elkarri lotuta egongo dira hanken bidez (hanka-hankaren ondoan jarrita egongo dira). Erdian
dagoena norbaiten aurrean jarriko da eta esango dio (Hizkuntza errutina):
-

Maite zaitut!
Zergatik?
Ile luzea daukazulako!

Eta orduan borobileko haur ile luzedun guztiak mugitu egin behar dute tokiz eta erdian
dagoenak, berriz, libre geratu den tokietako bat hartuko du beretzat. Erdian lekurik gabe geratu
denak, jolasarekin jarraituko du:

Maite zaitut!
- Zergatik?
- Galtza motzak dauzkazulako!
-

Oharrak:
Haurrei argi eta garbi azaldu erabiltzea nahi dugun errutina zein den.
Aukerak:
Errutinak aldatzen joan gaitezke: "Zurekin jolastu nahi dut! Zergatik?.... Zuri begira ari naiz!

Zergatik?..."
Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:

Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?

Zergatik?
Maite zaitut!
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EZ DAKIT NOR NAIZEN
Azalpena:
Animalien marrazkiak hartuko ditugu eta elkarri itsatsiko dizkiote bizkarrean, besteak marrazkia
ikusi gabe. Haurretako batek itzulia egingo dio borobilari, denek bizkarrean duen animalia ikus
dezaten. Haurrei esan isil isilik egon behar dutela.
Bigarren urratsa:
-

Talde osoak galdetuko dio erdikoari: Mikel, nor zara zu?

-

Eta erdian dagoenak: Ez dakit, txakur bat naiz?

-

Besteek: Ez! Ez! Nor zara zu?

-

Ez dakit, elefante bat naiz?
Bai! Elefantea zara!

-

Horrela asmatu arte.
Aldaerak:
- Marrazkia zintzilikatuta daukanak, galderak egingo dizkie lagunei:
- Hizkuntza errutina:
•
•

Miren, ez dakit nor naizen, lagunduko didazu?
Bai, lagunduko dizut / Ez, ez dizut lagunduko /Noski lagunduko dizudala!

- Galdera/erantzuna:
•

Zenbat hanka dauzkat?

- Bi hanka dauzkazu
•
•
•

Iñaki, ez dakit nor naizen, lagunduko didazu...
Bai, lagunduko dizut
Zer jaten dut?

- ...
Oharrak:

Aukerak:
Dinamika hau marrazketa txokoan kokatu liteke eta jolastu aurretik haurrek gero erabiliko
ditugun animalien irudiak margotu ditzakete.
Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
-

Animalien marrazkiak

-

Marrazkiak zintzilikatzeko euskarriak

Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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ZURETZAT!
Azalpena:
Haur taldea zutik eta borobilean jarriko dugu eta erdian haur bakar bat geratuko da pilota
eskutan daukala.
Haur hori taldeko norbait deskribatzen hasiko da:
-

Bi begi dauzka, ile luzea, galtza beltzak, jertse gorria eta saskibaloia gustatzen zaio.
Zuretzat!!

Deskribatua izan den haurrak pilota hartu beharko du, ahal bada boterik eman gabe eta geldi

denak! esatean denak geldi geratuko dira. Hiru pauso emanik, norbait pilotarekin jotzen badu,
jotako horrek pilota hartu eta norbait deskribatzen hasi beharko du, gainontzerakoan
deskribatua izan denak.
Oharrak:

Aukerak:

Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
- Pilota bat.
Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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ZAPI-ZAPI MOLDATUA
Azalpena:
Pintzak erabiliz, soka batean objektu ezberdinak zintzilikatuko ditugu: igerilekuko txanoa, zapi
bat, lepokoa, folioa....
Hasiera batean haurrei objetu bakoitzaren izena eta zertarako balio duen esango diegu:
-

Hau igerilekuko txanoa da eta igerilekura joatean beti eraman behar da.
Hau lepokoa da eta.....

Ondoren haurrak sokaren alde banatan ilaran jarriko ditugu eta bakoitzari zenbakia emango.
Amaitzeko soka eusten dion bi pertsonetako batek objektu baten funtzioa esango du eta
ondoren zenbakia.
-

Igerilekura joatean beti eraman behar dugu motxilan. Hiru!

Eta kasu honetan hiru zenbakidun bi aldeetako haurrek txanoaren bila korri egin beharko dute
eta hartzean igerilekuko txanoa! Esan.
Progresioa:
Jolasa barneratu dutenean, haur ezberdinak arduratuko dira objektuak deskribatzeaz eta
zenbakia esateaz.
Oharrak:

Aukerak:
Aldaerak:
1. Zenbakiak banatu beharrean koloreak banatu. Zapia bila joateko adibidez, urdinak!
deituz gero, kolore hori duten ilarako bi haurrak hurbilduko dira zapira eta zapia hartu
baino lehen kolore hori duen zerbait aipatu beharko dute (Gaur zerua urdin-urdin

dago!).
2. Koloreekin jokatuz baina guk gauzak aipatu eta beraiek zapiaren bila joan (-Txipiroien
tinta kolore horretakoa da! -Beltza!)
Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Soka bat, pintzak eta zintzilikatzeko objektuak
Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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SIMULAZIOAK

Haurrek behin eta berriz gazteleraz edo gaizki esaten dituzten esamoldeak
jolas bidez lantzeko baliagarriak izan litezke (¡Que viene! ¡Que mono! Te

quiero....) eta antzerki edo esketx labur bidez ere landu litezke.
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SIMULAZIO JOLASAK

BADATOR-BADATOR!
Azalpena:
Haurrak borobilean daudela, mozorrotzeko gauzez betetako kaxa bat jarriko dugu erdian
(kapela ezberdinak, muturrak, betaurrekoak...). Erritmoa jarraituz, denak txaloka hasiko gara:
-

Plast! plast! badator! badator!
Plast! plast! badator! badator!

Haurretako bat jeiki eta kaxako zeozer jantziko du (sorginaren kapela adibidez) eta galdetuko
du:
-

Nor dator?
Sorgina!
Nola dakizue?
Kapela daramalako!

eta mozorrotuta bere lekuan eseriko da
-

Plast! plast! badator! badator!
Plast! plast! badator! badator!

Beste haur bat jeiki, zerbait hartu mozorrotzeko (zerriaren muturra) eta:
-

Nor dator?
Zerria!
Nola dakizue?
Zerri muturra daukalako!
Plast! plast! badator! badator!

Horrela borobileko guztiak mozorrotu arte.
Oharrak:
Gaztelerazko "¡Que viene! ¡Que viene!" lantzeko baliagarria izan liteke
Aukerak:

Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Kaxa bat eta mozorrotzeko gauzak (txapelak, muturrak, betaurrekoak, zapiak....)
Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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KAX-KAX! NOR DA?
Azalpena:
Bi marra marraztuko ditugu lurrean, ate modura eta bakoitzaren atarian haur bat jarriko.
Adibidez: elikagaien atea eta animalien atea.
Gainontzeko haurren artean marrazkiak banatuko ditugu, bakoitzarentzat bana.
Banan bana ate batera edo bestera jo beharko dute, eurei dagokienean sartu arte eta bitarte
horretan errutina hau errepikatuko dute:
-

Kax-kax-kax!
Nor da?
Ni naiz!
Baina nor zara zu?
Ni (tipula) naiz!
Asmatu badu: sartu barrura!
Asmatu ezean: zoaz beste atera!

Horrela denak dagokion atetik sartu arte.
Azkena dagokion atean sartu bezain pronto, talde horretakoek besteei:
-

Kax! kax! Kax! zuek bai exkax!

Oharrak:

Aukerak:
Tonuekin edo aldarteekin ere joka dezakegu: gaur denak triste-triste bageunde bezala edo
hanka baten gain!
Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Marrazkiak
Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?

Nor da?
Kax-kax!
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HAU NORENA DA?
Azalpena:
Haur batek pilota bat edo objektu bat hartuko du eskutan eta besteei galdetuko die:
-

Hau norena da?
Nirea! Nirea! (denek batera)
Denena ez! Hau norena da?
Nirea! Nirea! (denek batera)
Pikutara! Zuek moldatu!!

eta objektua gorantz botako du ea nork hartzen duen. Objektua hartu duena berriz ere hasiko
da:
-

Hau norena da?
...

Oharrak:
Hau bezalako jolas txikiak sortzea oso oso erraza da.
Aukerak:

Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Pilota bat edo gorantz jaurtitzeko objektu ezberdinak
Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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BESARKADA KUTXA
Azalpena:
Kaxa batean besarkada mota ezberdinak sartuko ditugu eta abesti baten laguntzaz kaxa korroan
eskuz-esku pasako diote elkarri.
Hezitzaileak nahi duenean abestia geldituko du eta une horretan kaxa eskutan daukan haurrak
kaxatik besarkada orri bat hartuko du.
-

Urko, zenbatentzako besarkada da?
Hirurentzat!
Ba pentsatu eta eskaini besarkada!
Maddi, besarkada hau zuretzat da eta Hugo, besarkada hau zuretzat da!
Ze besarkada da?
Ogitarteko besarkada!

Eta hiruek elkarri besarkada emango diote erdian dagoena estutuz
Oharrak:
Besarkada motak guk sortu ditzakegu edo haurrekin berriak sortu
Aukerak:
Besarkada ideiak:
-

Ogitarteko besarkada: bik hirugarren bat erdian estutuz elkarri ematen dioten

-

Hatz besarkada: hatz txikiak estutuz ematen da

besarkada.
-

Sudur besarkada: sudurra-sudurrarekin

-

Kaktus besarkada: elkar ia ikutu gabe ematen da, arantzaz josita gaude!

-

Bizkar besarkada: bizkar bat bestearen aurka igurtziz ematen da

-

...

Behar den materiala edo aurretik prestatu beharrekoak:
Kaxa bat eta besarkada mota ezberdinen irudiak

Zerbitzuren batean egiten da? Non eta nola?
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SIMULAZIO ESKETXAK

Txoko ezberdinetan erreproduzitzen dituzten esketxak edo jolas sinbolikoak
oinarritzat hartuz, berriak sortu. Hasiera batean hezitzaileak haurrekin
erreproduzituko ditu eta gero beraien artean. Adibidez:

Denda txokoan
Saltzailea eta eroslea. Saltzaileak bere produktuak gordeta dauzka eta besteek ahal
dutena/asmatzen dutena erosiko dute.
-

Kaixo, zer nahi duzu?
Laranjak nahi ditut
Zenbat?
Bost faborez!
Hortxe dauzkazu

- Kaixo, zer nahi duzu?
- Tomateak nahi ditut
- Ez daukat bat ere....
- Orduan ezer ez!

Jolasean
Haur bat uztai batekin jolasean eta beste bat hurbiltzen zaio:
-

Kaixo, utziko didazu jolasten?
Ez, orain ni ari naiz
Nik ere nahi dut
Ados, zatoz barrura!

Bi haurrak uztaiaren barruan sartuko dira. Hirugarren batek:
-

Kaixo, utziko didazue jolasten?
Ez, orain gu ari gara
Nik ere nahi dut
Ados, zatoz barrura!

Ea zenbat kabitzen diren...

Mozorro txokoan
Mozorro txokoan mozorroak janzten ari da haur bat eta berarekin bere lagun bat:
-

Gustatzen zaizu?
Eta zuri? Gustatzen zaizu?
Bai, Niri bai. Asko!
Ba niri ere bai!
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