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Ekintzaz Lagundu

Orain Dagokigu…Emakumeen eskubideak eta berdintasuna



AITABITXI DIREN IKASTETXEAK ETA FAMILIAK

Wedu-rekin aitabitxi izaterik ez de erabilerarako kolaborazio bat.

Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu, umeentzako bereziki pentsatutako proiektua da, 
familiak eta ikastetxeak, berdinen arteko lotura indartzea bilatzen duela zentrora edo 
etxera aldizka bidaltzen diren materialen bidez, eta haurren edukiak eta proposamen 
parte-hartzaileak bidez, proiektuaren web orrian aurki dezazuela.

Jada zure ikastetxea aitabitxi bada Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu-rekin neska edo 
mutil berarekin mantendu dezakezue lotura eta gainera Weducole- ren komunikazioak 
eta proposamenak jasotzea. Bakarrik duzue zuek Web-ean zehar alta hartzea eta zuen 
bazkide-kodea eskatzea.

ayudaenaccion.org/wedu

Informa zaitez eta zure ikasleekin parte hartu.

WEDUCOLE aukera da heziketa-komunitate guztiak heziketa eta solidario proiektuan 
parte har dezala, era kolektiboan aitabitxi izanez mutil bat  edo neska bat Ayuda en 
Accion- Ekintzaz Lagundu-ren bidez.

Wedu-rekin ikasleak,
• Mutilarekin edo neskarekin aitabitxi izandako kontaktua ahal izango dute, eta nor 

den ezagutuko dute, nola bizi den, nola da bere familia eta bere egunerokoa.
• Bere klasearen mezuak jasoko dituzte, modu horretan lotura solidarioa ez da bakarrik 

ezartzen mutilarekin edo neskarekin, baizik eta bere heziketa- komunitate guztiarekin.
• Solidaritatea landuko dute haurtzaroetatik esperientzia pozgarri eta dibertigarri bezala.
• Konpetentzia soziala eta hiritarra garatuko dute, komunikazioa, ikasketa eta enpatia-

ren bidez.
• Heziketa-kominitate guztiarekin partekatuko dute solidaritateko eredu praktiko bat, 

eta nola egin dezakegun bizi garen mundua hobetzeko.

-rekin aitabitxi

SOLIDARITATEAN HEZTEKO ERREMINTA BAT

Ayuda en Acción erakundeak ORAIN DAGOKIGU... hezkuntza-proiekturako argitaratutako materiala da.
Edukiak Begoña Clavel Arroitiak eta Jesús Fernández Dominguezek prestatu dituzte, Gentext taldeak (Universitate de Valencia-IULMA) Ayuda en Acción erakunderako 
egindako proiektuaren barruan.
Diseinua Marga Miliok egin du Ayuda en Acción erakunderako. Irudiak, Andrea García Pomares Ayuda en Acción erakunderako.
Hezteko helburua duten material hauek irabazi asmorik gabe berregin, hedatu eta erabil daitezke, betiere iturria eta egileak aipatzen badira.
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Orain dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK emakumeen eta nesken berdintasunaren 
eta eskubideen inguruan gogoeta egiteko proposamen didaktikoa da. Jaiotzen 
garenetik, askotan, gure familiak eta ingurukoek neska eta mutilen arteko 
desberdintasunak sustatzen dituzte itxuraz garrantzirik ez duten ekintzen bidez, 
hala nola gelako edo arroparen kolorea eta jostailuak eta jolasak aukeratzean. Bada 
proposamen honen helburua horretaz konturatzea da.  
 
Desberdintasun horiek nabarmentzen dituzten eta gizartean onartzen diren 
genero-desberdintasunak ekartzen dituzten estereotipo eta rolak indartzen dituzten 
xehetasun txikiak dira. Hori dela eta, pentsa daiteke sexuetako bat bestea baino 
hobea dela, edo gerta daiteke garatzen diren bitartean sustatzen diren gaitasun eta 
trebetasun motetan desberdintasunak indartzea.

Unitate honekin, ohitura horiek eztabaidatzen eta pentsamolde kritikoa sustatzen 
saiatuko gara, neska edo mutilentzako kolore, jolas edo jostailurik ez dagoela eta 
aukeratzeko askatasuna izan behar dutela uler dezaten ikasleek.

Hauek dira proposamenaren helburu orokorrak:

Aurrez finkatutako estereotipo eta rolei jarraitzeak izan ditzakeen ondorio 
negatiboak ulertzea, eta komunikabideek iraunarazteko duten eginkizunaz jabetzea.

Genero-desberdintasunaren arrazoiak eta ondorioak ezagutzea, eta jolasak 
haurtzaroaren eskubide moduan duen garrantziari eta neska-mutilek eta nerabeek 
haurtzarorik ez duten herrialde askotako egoerari buruzko gogoeta egitea.

Bi sexuen artean hautemandako desberdintasunak edota benetako desberdintasunak 
eztabaida daitezela sustatzea.

Proposamenaren berariazko helburuen artean hauek ere nabarmentzen dira:

Jolasarekin zerikusia duen hiztegia ikastea eta erabiltzea: koloreak, formak eta 
jostailuak.

Neska eta mutilen artean eta sexu eta generoaren kontzeptuen artean hauteman 
izandako desberdintasunei buruzko gogoeta egitea, aurrez finkatutako kolore, 
jostailu, lanbide, jolas eta bestelakorik ez direla egon behar barneratzea lortzeko.

Orain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK
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Emakumeen eskubideak eta berdintasuna4

Orain dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK proposamenak taldeka egiteko ekintza 
orokor bat du. Gela batean edo zentro osoan egiten daiteke. Bi kasuetan oso 
garrantzitsua da irakasleek parte hartzea, eta ikasleak eta familiak trebatzea, ekintza 
horren zergatia ongi uler dezaten eta haien laguntza eta inplikazio osoa lor dezagun.

Jarduera martxoaren 8aren inguruan egitea iradokitzen dizuegu, Emakumearen 
Eguna delako.  Beste egun hauetan ere egin daiteke: martxoaren 28, Jolasaren 
Nazioarteko Eguna; ekainaren 21, Hezkuntza Ez sexistaren Eguna; urriaren 15, Landa 
Eremuko Emakumeen Nazioarteko Eguna; azaroaren 25, Emakumearen kontrako 
indarkeria ezabatzeko Nazioarteko Eguna; edo Gabonen aurreko egunetan, 
jostailuak saltzeko kanpainak hasten direlako eta neska-mutilek gutunak idazten 
dizkietelako Errege Magoei eta Olentzerori. 

Irakasleei laguntzeko baliabideak

Hurrengo orrialdeetan zenbait “ibilbide-orri” aurkituko dituzue zuen ikasleekin 
ikastordu batean gaia lantzeko.

Haur Hezkuntzarako, Lehen Hezkuntzarako eta Bigarren Hezkuntzarako 
proposamenak prestatu ditugu. Espero dugu gure ideiak zuoi laguntzea, hala ere, 
badakigu curriculumaren eta zentro bakoitzaren ezaugarrien baldintzen arabera, 
egokitu beharko direla.

Ayuda en Acción elkartetik zuen esperientzia Ahora Toca... blogean azaltzeko 
eskatzen dizuegu. “Ibilbide-orri” berriak izan daitezke, ikasturte edo ikasgai jakin 
batera egokituago daudenak, ekintza osatzeko edo hobetzeko ideia berriak, edo 
zuen jarduera azaltzen duen erreportaje bat. Zuen laguntza oso baliotsua izango 
da! Jarri gurekin harremanetan educacion@ayudaenaccion.org helbidera idatziz, 
eta zuen parte-hartzea koordinatuko dugu blogean.

Gida honen amaieran Gaia finkatzeko... atala ikusiko duzu. Atal horrek, 
irakasleentzat erabilgarriak izan daitezkeen beste baliabide didaktiko batzuk eta 
informazio interesgarria ematen ditu. 

Ikasleekin lantzeko baliabideak

Prestakuntza-orduaren hasieran proposamenaren gai nagusia eta elkarrekin 
egingo duten ekintza zertan datzan azaldu behar zaie ikasleei.

Gida honen edukietan aipatzen diren fitxak hemen daude argitaratuta deskargatzeko:  
http://ayudaenaccion.org/ahoratoca.



Heldu da dagoeneko adierazitako eguna! Ekintza hau aplikatzeko zenbait ideia orokor 
proposatuko dizkizuegu:

Eskatu ikasleei bere jostailurik edo jolasik gustukoenaren argazki bat eramatea, 
eta itsatsi izen hau duen horma-irudi batean: Nire jostailuek neure  buruari buruz 
esaten dutena.

Egin gogoeta beraiekin argazkiei eta gelan landutakoari buruz. Beste horma-irudi 
batean gogoetak jar ditzakezue, gelan landutako aldizkari zatiekin, marrazkiekin, 
idazlanekin... Horrela, jarduera hasi zenetik amaitu arte zer ikasi duten ikusiko 
dute. Horrela, erakusketa bat ere antola dezakete.

Gonbidatu familiei erakusketa ikustera eta beren iritziak ematera. Bere jostailuekin 
agertzen diren txikitako argazki bat itsastea ere eska diezaiekezu.

Horma-irudia gure blogean jartzera ere gonbidatzen zaitugu, haren argazki bat 
bidaliz, helbide honetara: educacion@ayudaenaccion.org.
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Ahora Toca… LA CAJA DE LOS MONSTRUOS

   Y AHORA TOCA… PASAR A LA ACCIÓN
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Familiek parte hartzeko baliabideak 

Familiek ere parte hartzeko eta gaia etxean lantzen jarraitzeko proposamen bat 
egin dugu. Oso garrantzitsua da ikasle bakoitzak Familiak egiteko proposamena 
dioen fitxaren kopia bat jasotzea.

Ekintza zentro barruan eta kanpoan jakinarazteko baliabideak 
Bertako komunikabideren bati zuen ekimenaren berri ematea proposatzen 
dizuegu, berri moduan argitara dezan. 

Blogean badugu galeria bat zuen zentrotik bidaltzen diguzuen dokumentazio 
grafiko guztia argitaratzeko: kartel eta horma-irudi berriak, fitxa osoak, argazkiak, 
bideoak eta abar. Ziur zuen ereduari esker, beste zentro batzuk ere parte hartzera 
animatzen direla!.

Orain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK



Berariazko helburuak

Jolasarekin zerikusia duten zenbait gairi buruzko hiztegia ikastea eta erabiltzea: 
koloreak, formak eta jostailuak.

Nesken eta mutilen arteko benetako eta hautemandako genero-desberdintasunei 
buruzko gogoeta egitea.

Neskentzako edo mutilentzako kolore, jostailu, lanbide, jolas edo bestelakorik ez direla 
egon behar barneratzea.

Jardueraren sarrera

Gaia finkatzeko atalean, gida honen amaieran, zenbait datu, baliabide erabilgarri 
eta hezkidetzarako hiztegiak jarri ditugu, jarduera egiten laguntzeko.

Emakumeek eta neskek munduan duten egoerari buruzko informazioa ematen 
has zaitezke, jabetzarako eskubidearekin, pobreziarekin edo oinarrizko 
hezkuntza izateko eskubidearekin zerikusia duten zifra handiak edo oso gai 
deigarriak emanez. Informazioa ikaslearen adinera egokitu dezakezu.

Ondoren, azaldu taldeari gaiari buruzko oinarrizko kontzeptuetako batzuk, hala 
nola genero-berdintasuna, aukera-berdintasuna, estereotipoak, genero-rolak, 
hizkera sexista, erantzunkidetasuna, edo sexu eta generoaren arteko 
desberdintasuna.

Azaldu gaur egungo desberdintasun-egoerari buruzko zenbait adibide; 
esaterako, nagusiak direnean, zer izatea gustatuko litzaieken galdetu ondoren 
erantzuten dutenarekin zerrenda bat eginez, gizonek eta emakumeek zer 
lanbide dituzten galdetuz, edo Espainian, neskak nahiz mutilak eskolara 
baldintza-berdintasunean joaten diren arren, munduko beste leku batzuetan ez 
dela hori gertatzen adieraziz. 
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Neska-mutilei, lanei eta jostailuei buruzko abestia:

Sarrera moduan, Andaluziako Juntak egindako Genero berdintasunari buruzko 
bideoa ikustea proposatzen da (iraupena: 1’25’’). https://www.youtube.com/
watch?v=iax2W9qAfK0

Ondoren, abestiaren leloa abestea eska dakieke ikasleei.

•

•

   Gelan egiteko ideiak 

Emakumeen eskubideak eta berdintasuna

•

Haur Hezkuntzarako eta 
Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. 
mailetarako proposamena 

IBILBIDE ORRIA
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Gero, etxeko lanetan nork parte hartzen duen galdetuko diegu, eztabaida eta 
gogoeta sortzeko, ea anai edo arreba nagusi batek egiten dituen, aitak, 
amak...Horrez gain, etxeko txikienak edo handienak nork zaintzen dituen 
galdetuko diegu, familiaren eguneroko egitekoa baita. Nola uste duzue 
banatzen direla lan horiek munduko beste leku batzuetan? Nor arduratzen da 
horretaz guztiaz? Banaketa hori bidezkoa ala bidegabea iruditzen zaie? Hemen 
gogora dezakezu etxe gehienetan emakumeek eta neskek egiten dituztela lan 
horiek, eta hori dela eta, askotan, ezin direla eskolara edo jolastera joan. 

Gai honetan laguntzeko, La escuela bajo la ventana (http://programaeducativo.
ayudaenaccion.org/2014/03/07/la-escuela-de-la-ventana) ipuina eta Wedu, defensor 
de la igualdad (http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/03/wedu-defensor-de-la-
igualdad/) komikia ikus ditzakezue.

Neskak eta mutilak jostailu berdinekin eta jolas berdinetara jolasten gara

Jarduera hasteko etxean dituzten jostailu edo jolasei buruz galdetuko diegu, 
eta deskribatzeko eskatuko diegu.

Gaiaren sarrera egiteko, erabili Nire jolasik gustukoenak fitxa, ikasleek nahi 
duten moduan margo dezaten eta nahi dituzten jolasak aukera ditzaten. 
Horrela, taldeak jolas batzuk sexu batentzat edo bestearentzat direla uste 
duen jakingo dugu, eta, beraz, estereotipoen eragina izan duten jolas bat edo 
bestea aukeratzeko. 

Jarraitzeko, adibide oso jakin batzuk erakuts diezazkiekezu argazki hauetan 
agertzen diren jostailuekin: 
http://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/12/harrods-belle-intelligent.jpg. 
Lehenengoan, neskentzako jostailuarenmezuak honela dio: “Nola izan 
zoragarria. Ederra sentitzeko eta iruditzeko trukuak”. Hala ere, mutilen 
jostailuaren kasuan, mezuak honela dio: “Nola izan azkarragoa. Argiagoa 
izateko trukuak”.

Galdetu ahal diezu zergatik aukeratu duten aukeratu dutena, eta neskak edo 
mutilak direla alde batera utzita, aukeratzeko askatasuna izan duten; edo 
zergatik panpinak edo sukaldeko jolasak normalean neskentzat diren, 
nagusiak direnean etxeko lanak emakumeek nahiz gizonek egin behar 
badituzte; edo zergatik nesken jostailuak arrosak diren eta mutilenak kolore 
ilunekoak. 

7

FITXA: 
Nire jolasik 
gustukoenak

Orain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Fitxa: Nire jolasik gustukoenak
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Ekintzaz Lagundu
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  Familian egiteko ideiak
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Azaldu taldeari JOLASAK EZ DU GENERORIK jarduera egingo duzuela.

Eskatu argazki bat egin dezatela beren jostailu edo jolas gustukoenarekin eta 
gelara eramatea.

Banatu ikasle bakoitzari (edo gurasoei zuen zentroan erabiltzen duzuen 
komunikazio-metodoaren bidez) Familian egiteko proposamena fitxa.

Fitxa honetan, gelan egiten ari zareten jarduerari buruzko informazioa jasotzen 
da, eta etxean gogoeta egiteko proposamen bat ere badu, izan ere, jostailuak eta 
jolasak positiboak izan daitezke beren seme-alabak hezteko, baina jolas horrek, 
gainditu beharreko alderdi negatiboak ere izan ditzake. Jostailu bakoitzak 
sustatzen dituen balioen inguruko gogoeta ere egin daiteke. Fitxa hori berdina da 
maila eta familia guztientzat.

Garrantzitsua da fitxak gelara ekartzea berriro, beteta, haietan jasotzen dena 
kontuan hartuz, gelan lanean jarraitzeko.

Emakumeen eskubideak eta berdintasuna

Idatzi  zure mezua @ayudaenaccion.org. helbidera. 
Zure proposamena argitaratuko dugu blogean
eta elkarbanatuko dugu 
ORAIN DAGOKIGU hezkuntza-komunitatearekin

Beste ideiarik al duzu?

Deskargatu etapa honetako ikasmaterialak blogean

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Zure iritzia garrantzitsua da guretzat. Mesedez, egin materialaren 
ebaluazioa http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/ web-orrian.

Familian egiteko proposamena

Emakumeen eskubideak eta berdintasunaOrain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Ekintzaz Lagundu

Egin argazki bat zure semeari edo alabari bere 
jostailu edo jolasik gustukoenarekin. Argazkiak 
Nire jostailuek neure buruari buruz esaten 
dutena horma-irudian jarriko ditugu. Horma-irudi 
hori erakusketa batean jarriko dugu. Jarduera 
amaitutakoan, zentroak esango dizue noiz joan 
zaitezkeen ikustera.

Argazkirako aukeratutako jostailua bere 
hezkuntzarako positiboa izan daitekeela esan 
diezaiokezue, eta jolas horrekin zenbait alderdi 
negatibo ere gainditu behar direla. Jostailu 
bakoitzak sustatzen dituen balioak ere aipa 
ditzakezue. Esaterako, baloi bat positiboa da 
psikomotrizitatea garatzen duelako, beste 
neska-mutil batzuekin harremanetan jartzen 
duelako eta ez dugu pentsatu behar mutilentzat 
bakarrik dela.

Horma-irudian ere parte har dezakezu argazkiren 
bat itsatsiz; txikitan zenituzten jostailuekin 
agertzen zareten argazkiak hain zuzen.agertzen. 
zareten argazkiak hain zuzen.cuando eráis pequeños.

Itsatsi hemen
zure argazkia

FITXA: 
Familian egiteko

proposamena



IBILBIDE 
ORRIA 
Lehen Hezkuntzako 
 4., 5. eta 6. mailetarako 
proposamena
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Berariazko helburuak

Mintzamena lantzea.

Mutilentzat eta neskentzat berariaz pentsatutako jostailu eta jolasetan 
hautemandako desberdintasunen inguruan gogoeta egitea.

Iritzi trukea eta besteen iritziak errespetatzea sustatzea.

Ingelesezko ulermena garatzea.

Jardueraren sarrera

Gaia finkatzeko atalean, gida honen amaieran, zenbait datu, baliabide erabilgarri 
eta hezkidetzarako hiztegiak jarri ditugu, jarduera egiten laguntzeko.

Emakumeek eta neskek munduan duten egoerari buruzko informazioa ematen 
has zaitezke, jabetzarako eskubidearekin, pobreziarekin edo oinarrizko 
hezkuntza izateko eskubidearekin zerikusia duten zifra handiak edo oso gai 
deigarriak emanez.  Horretarako, “Muévete por la Igualdad” kanpainaren testa 
egitea proposa dezakezu. Munduko emakumeen egoerari buruzkoa da, eta 
esteka honetan aurkituko duzu: http://mueveteporlaigualdad.org/n_muevete.asp.

Ondoren, azaldu taldeari gaiari buruzko oinarrizko kontzeptuetako batzuk, hala 
nola genero-berdintasuna, aukera-berdintasuna, estereotipoak, genero-rolak, 
hizkera sexista, erantzunkidetasuna, edo sexu eta generoaren arteko 
desberdintasuna. 

Azaldu gaur egungo desberdintasun-egoerari buruzko zenbait adibide; 
esaterako, nagusiak direnean, zer izatea gustatuko litzaieken galdetu ondoren 
erantzuten dutenarekin zerrenda bat eginez, gizonek eta emakumeek zer 
lanbide dituzten galdetuz, edo Espainian, neskak nahiz mutilak eskolara 
baldintza-berdintasunean joaten diren arren, munduko beste leku batzuetan ez 
dela hori gertatzen adieraziz. 

Orain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK



Acabar con la Pobreza y la Desigualdad10
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Jolas eta jostailuen tailerra

Ariketaren helburua ikasleek etxean dituzten edo gustukoak dituzten jostailu eta 
jolasei buruzko iritzia adieraztea da, eta aukeratzeko arrazoiaren inguruan 
gogoeta egitea.  

Eskatu neska-mutilei beren jolas edo jostailurik gustukoena marraztea eta 
margotzea. Irakasleak galde dezake neskek kolore bat eta mutilek beste bat 
erabiltzeko joera duten. Garrantzitsua da bakoitzak berea margotzea, gainerako 
taldearen eraginik gabe.

Neskek eta mutilek aukeratutako jostailu edo jolas motari eta erabilitako koloreei 
buruzko gogoeta egin. Horretarako, esteka honetan agertzen diren irudiak erabil 
ditzakezu (http://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/12/jouets-sexiste.jpg), 
jostailuak kolore batekoak edo bestekoak izaten direlako neskentzat edo 
mutilentzat badira. Halaber, Riley y el color rosa  (https://www.youtube.com/
watch?v=EXzBuM2NCTA, iraupena: 1’ 15”) bideoa erabil daiteke, non neska bat 
beti jostailu arrosak eta printzesak erosi behar dituelako kexatzen den.
 
Galdetu zer pentsatzen duten orain bere aukeraketaren inguruan, zergatik uste 
duten hori gertatzen dela, eta jostailua eta jolasak aldatuko lituzketen (zenbait 
kasutan, beraiek aukeratu gabeko opariak izango dira).

Amaitzeko, eskatu ikasleei jostailuen eta jolasen katalogoak ekar ditzatela, eta 
mutilek ta neskek jostailuak eta jolasak nola aukeratu behar dituzten iradokitzen 
dutela aztertzea, izan ere, orrialdearen kolorearengatik edo irudietan objektu 
bakoitzarekin mutil edo neska bat agertzen delako dakigu hori. Telebistako 
iragarkiak ere erabil ditzakezu.

Jardueraren osagarri moduan, jolasen kultura-desberdintasunei buruzko gogoeta 
egin dezakezu. Galdetu beste herrialde batzuetan neskek eta mutilek elkarrekin 
jolasten duten, eta hemen bezala, gauza berdinetara jolasten duten. Wedu 
descubre el deporte, ¡todo el deporte! (http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/07/wedu-
descubre-el-deporte-todo-el-deporte),komikian munduko beste leku batzuetako 
kirolen adibideak ikus ditzakezu, ez direlako hemen egiten dituztenak. 

   Gelan egiteko ideiak

Emakumeen eskubideak eta berdintasuna
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   Etxean egiteko ideiak
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http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Deskargatu etapa honetako ikasmaterialak blogean

Azaldu gelan JOLASAK EZ DU GENERORIK jarduera egingo duzuela.

Eskatu argazki bat egin dezatela beren jostailu edo jolas gustukoenarekin eta 
gelara eramatea.

Banatu ikasle bakoitzari (edo gurasoei zuen zentroan erabiltzen duzuen 
komunikazio-metodoaren bidez) Familian egiteko proposamena fitxa.

Fitxa honetan, gelan egiten ari zareten jarduerari buruzko informazioa jasotzen 
da, eta etxean gogoeta egiteko proposamen bat ere badu, izan ere, jostailuak eta 
jolasak positiboak izan daitezke beren seme-alabak hezteko, baina jolas horrek, 
gainditu beharreko alderdi negatiboak ere izan ditzake. Jostailu bakoitzak 
sustatzen dituen balioen inguruko gogoeta ere egin daiteke. Fitxa hori berdina da 
maila eta familia guztientzat.

Garrantzitsua da fitxak gelara ekartzea berriro, beteta, haietan jasotzen dena 
kontuan hartuz, gelan lanean jarraitzeko.

Tu opinión es importante para nosotros, te animamos a realizar 
la acción del material en el programa educativo.ayudaenaccion.org

FITXA: 

Zure iritzia garrantzitsua da guretzat. Mesedez, egin materialaren 
ebaluazioa http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/ web-orrian.

Orain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Familian egiteko
proposamena

Familian egiteko proposamena

Emakumeen eskubideak eta berdintasunaOrain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Ekintzaz Lagundu

Egin argazki bat zure semeari edo alabari bere 
jostailu edo jolasik gustukoenarekin. Argazkiak 
Nire jostailuek neure buruari buruz esaten 
dutena horma-irudian jarriko ditugu. Horma-irudi 
hori erakusketa batean jarriko dugu. Jarduera 
amaitutakoan, zentroak esango dizue noiz joan 
zaitezkeen ikustera.

Argazkirako aukeratutako jostailua bere 
hezkuntzarako positiboa izan daitekeela esan 
diezaiokezue, eta jolas horrekin zenbait alderdi 
negatibo ere gainditu behar direla. Jostailu 
bakoitzak sustatzen dituen balioak ere aipa 
ditzakezue. Esaterako, baloi bat positiboa da 
psikomotrizitatea garatzen duelako, beste 
neska-mutil batzuekin harremanetan jartzen 
duelako eta ez dugu pentsatu behar mutilentzat 
bakarrik dela.

Horma-irudian ere parte har dezakezu argazkiren 
bat itsatsiz; txikitan zenituzten jostailuekin 
agertzen zareten argazkiak hain zuzen.agertzen. 
zareten argazkiak hain zuzen.cuando eráis pequeños.

Itsatsi hemen
zure argazkia



Berariazko helburuak:

Publizitatearen, telebistaren eta beste online eta offline komunikabide batzuen 
berezko ikus-entzunezko hizkera ikastea eta interpretatzea, eta haren azterketa 
kritikoa egitea.

Publizitatean eta beste hedabide batzuetan (zinema, telebista, musika, 
bideo-jokoak, blogak, gizarte-sarean, berehalako mezularitza, telefono mugikorren 
aplikazioak eta abar) iraunarazitako estereotipoen inguruko pentsamolde kritikoa 
sustatzea.

Mintzamena eta ulermena lantzea. 

Idazmena sustatzea, gaiarekin zerikusia duten argudiozko testuak idatziz.

Jardueraren sarrera

Ziur asko zure ikasleek dagoeneko berdintasunarekin loturiko kontzeptuak landu 
dituzte aurretik. Gida honen amaieran dagoen Gaia finkatzeko atalean, 
hezkidetzarako hiztegi baten erreferentzia aurkituko duzu, datu eta esteka 
interesgarri gehiagorekin. Horietako batzuk aipatu dizkizugu, gogora ditzaten 
edo oraindik ezagutzen ez dituztenak erabil ditzaten: genero-berdintasuna, 
rolak, estereotipoak, hezkidetza, genero-kontzientzia, lan- eta familia-bizitza 
bateratzea, genero-bazterkeria, aukera-berdintasuna, erantzunkidetasuna, ezkutuko 
curriculuma, ekitatea, ahalduntzea, pobreziaren feminizazioa, sexuaren eta 
generoaren arteko desberdintasuna, genero-nortasuna, ikusezintasuna, hizkera 
eta publizitate sexista, ugaltze-lana eta lan emankorra, eta abar.  

Azaldu jarduera honen helburua. Proposamen honen hasieran aurki dezakezu.

Egin galdera batzuk beren iritzia eman dezaten, eta horrela, aurretiko ezagutza 
aktibatzeko eta eztabaida sortzeko. Hauek dira gure galdera-proposamen batzuk:

- Zer esan nahi du “gizon batek moduan jokatzeak"? Zer hitz edo adierazpen 
etortzen zaizkizue gogora? (esaterako, gizonek ez dute negarrik egiten, gizonak 
indartsuak dira eta abar). Uste al duzue alderdi horretan kultura-desberdintasunak 
daudela? 

- Zer esan nahi du “emakume batek bezala jokatzeak"? Zer hitz edo adierazpen 
etortzen zaizkizue gogora? (neskak heziera onekoak dira, neskak txukunak eta 
esanekoak dira eta abar). Bi kasuetan, herri kulturan oinarritutako esaldiak direla 
azpimarratu.

Emakumeen eskubideak eta berdintasuna
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IBILBIDE ORRIA
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzarako  
proposamena



-  Zer adjektibok definitzen dute genero bakoitza zure hautematearen arabera? Como una niña 
bideoa erabil dezakezu (iraupena: 3’ 18”): https://www.youtube.com/watch?v=EC

    mW5ctnTfg.

- “Mutil edo neska batek bezala jokatzera" behartu zaituen egoeraren bat aipa 
zenezake?

-  Non ikasi ditugu rol horiek? Zer pertsonak/hedabidek erakutsi digute hori? Adibide 
zehatzen bat aipa zenezake?  

- Gizartearen zein beste lekutan aurki ditzakezu mezu horiek? Zein dira zure 
erreferenteak?

Eztabaida sortzeko, Gaia finkatzeko atalean ikus-entzunezko zenbait baliabide 
adierazten dizkizugu.

 
Publizistak egun batean

Bi sexuetan zenbait rol eta estereotipo sustatzen dituzten produktuei buruzko 
zenbait iragarkitan eta publizitate sexistari buruzko bideoetan oinarrituz 
(kirolerako gaiak, poltsak, erlojuak, kosmetika, sukaldeak, garbitzeko gaiak, 
bideo-jokoak...), produktu horien salmentarekin lotuta doazen balioen inguruan 
gogoeta egingo dugu. Bestalde, produktuaren arabera, neskentzat edo 
mutilentzat zuzenduta daudela konturatzen garen ere eztabaidatuko dugu. 
Kontzeptu hori lantzeko Aztertu rolak eta estereotipoak publizitatean fitxa duzue. 
Hor, publizitateak estereotipo sexista horiek iraunarazten laguntzen duela 
ikusiko duzue.

   Gelan egiteko ideiak

•

•
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Rolak 
eta estereotipoak 

dituzten iragarkiak 

FITXA:

Orain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Rolak eta estereotipoak dituzten iragarkiak fitxa

Irudian agertzen diren rolak 
eta estereotipoak 

Ikusitako rolen edo estereotipoen
beste aukera batzukIrudia

http://blogs.longwood.edu/advertising3/2012/10/11/dolce-gabbana-ad/

http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/

http://www.elbloginfantil.com/basta-ya-sexismo-catalogos-publicidad-juguetes.html

Emakumeen eskubideak eta berdintasunaOrain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Ekintzaz Lagundu

Rolak eta estereotipoak dituzten iragarkiak fitxa

Irudian agertzen diren rolak 
eta estereotipoak 

Ikusitako rolen edo estereotipoen
beste aukera batzukIrudia

http://www.zoomnews.es/71584/economia/empresas/ryanair-exhibira-
anuncios-comerciales-exterior-sus-aviones

http://xfinencuarto.blogspot.com.es/2013/10/medios-de-comunicacio
n-anuncios-sexistas.html

http://www.http://arainfo.org/2013/10/piden-retirar-un-anuncio-sexista-de-
homenaje-a-la-rae-protagonizado-por-un-ama-de-casa-ignorante 

Emakumeen eskubideak eta berdintasunaOrain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Ekintzaz Lagundu



Ikasleek idazlan bat egin edo komiki bat sortu beharko dute, gaiari buruz duten 
iritzi pertsonala adierazteko. Horretarako, Publizistak egun batean fitxaren 
baliabide grafiko eta bideoetan oinarri daitezke.

Ikasleek banaka edo taldeka jarduera amaitutakoan, publizitateko estereotipo 
eta rolei buruz eztabaidatuko dute elkarrekin. Estereotipoak egitea negatiboa 
den galdetu ahal zaie, eta gizonen eta emakumeen artean desberdintasuna 
ekartzeaz gain, muturreko zenbait kasutan genero-indarkeria ere ekar dezakeen. 

Egokia deritzogu proposatutako jarduera egiten ari diren bitartean sor daitekeen 
eztabaidan, bere adineko neskek eta mutilek munduko beste leku batzuetan 
duten egoera aipatzea; neskena bereziki. Haien hezkuntzarako eta jolaserako 
eskubidea askotan urratzen dute, zenbait arrazoirengatik: etxeko lanak egin eta 
senideak zaindu behar dituzte, adostutako ezkontzak, kultura-jarduera 
diskriminatzaileak edo haurren lana. Garrantzitsua da gaur egun beren adineko 
neska eta mutil askok aukera berdinak eta eskubide-berdintasunik ez dituztela 
uler dezatela.  Gai finkatzeko atalean emandako datuak erabil ditzakezu..

Gaia osatzeko, El fútbol, cosa de mujeres (https://www.youtube.com/watch?v=
tJy-Znfkc60, iraupena: 3’50”) bideoa ikustea proposatzen dizuegu. Ayuda en 
Acción erakundeak Chocón (Kolonbia) duen proiektua ikusten da, emakumezkoen 
kirola sustatzen duena, neskekin beren eskubideen defentsan lan egiteko lehen 
urrats moduan.  

El País egunkarian argitaratutako Víctimas del machismo a los 15 artikulua ere lan daiteke: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/19/actualidad/1382206109_621723.html. 

•

•
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Publizistak 
egun batean

FITXA: 

Fitxa: Publizistak egun batean

Quino eta Forgesen irudiak: (http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html) eta (http://enelpaisdelasultimascosas.blogspot.com.es/2012/03/unas-vinetas-de-mafalda-en-el-dia.html)

Blog honetan kontsulta ditzakezu bineta gehiago: http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html

Emakumeen eskubideak eta berdintasuna

Ekintzaz Lagundu

Orain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK



Azaldu gelan JOLASAK EZ DU GENERORIK jarduera egingo duzuela.

Eskatu argazki bat egin dezatela beren jolas gustukoenarekin eta gelara eramatea.

Banatu ikasle bakoitzari (edo gurasoei zuen zentroan erabiltzen duzuen 
komunikazio-metodoaren bidez) Familian egiteko proposamena fitxa.

Fitxa honetan, gelan egiten ari zareten jarduerari buruzko informazioa jasotzen 
da, eta etxean gogoeta egiteko proposamen bat ere badu, izan ere, jostailuak eta 
jolasak positiboak izan daitezke beren seme-alabak hezteko, baina jolas horrek, 
gainditu beharreko alderdi negatiboak ere izan ditzake. Jostailu bakoitzak 
sustatzen dituen balioen inguruko gogoeta ere egin daiteke. Fitxa hori berdina da 
maila eta familia guztientzat.

Garrantzitsua da fitxak gelara ekartzea berriro, beteta, haietan jasotzen dena 
kontuan hartuz, gelan lanean jarraitzeko.

   Etxean egiteko ideiak
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Familian egiteko
 proposamena

FITXA: 

Idatzi  zure mezua @ayudaenaccion.org. helbidera. 
Zure proposamena argitaratuko dugu blogean 
eta elkarbanatuko dugu 
ORAIN DAGOKIGU 
hezkuntza-komunitatearekin

Beste ideiarik al duzu?

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Deskargatu etapa honetako ikasmaterialak blogean

Tu opinión es importante para nosotros, te animamos a realizar 
la acción del material en el programa educativo.ayudaenaccion.org
Zure iritzia garrantzitsua da guretzat. Mesedez, egin materialaren 
ebaluazioa http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/ web-orrian.

Orain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Familian egiteko proposamena

Emakumeen eskubideak eta berdintasunaOrain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Ekintzaz Lagundu

Egin argazki bat zure semeari edo alabari bere 
jostailu edo jolasik gustukoenarekin. Argazkiak 
Nire jostailuek neure buruari buruz esaten 
dutena horma-irudian jarriko ditugu. Horma-irudi 
hori erakusketa batean jarriko dugu. Jarduera 
amaitutakoan, zentroak esango dizue noiz joan 
zaitezkeen ikustera.

Argazkirako aukeratutako jostailua bere 
hezkuntzarako positiboa izan daitekeela esan 
diezaiokezue, eta jolas horrekin zenbait alderdi 
negatibo ere gainditu behar direla. Jostailu 
bakoitzak sustatzen dituen balioak ere aipa 
ditzakezue. Esaterako, baloi bat positiboa da 
psikomotrizitatea garatzen duelako, beste 
neska-mutil batzuekin harremanetan jartzen 
duelako eta ez dugu pentsatu behar mutilentzat 
bakarrik dela.

Horma-irudian ere parte har dezakezu argazkiren 
bat itsatsiz; txikitan zenituzten jostailuekin 
agertzen zareten argazkiak hain zuzen.agertzen. 
zareten argazkiak hain zuzen.cuando eráis pequeños.

Itsatsi hemen
zure argazkia



Hezkidetzarako hiztegia

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza: 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Educ
ando_en_Igualdad_Pequeno_diccionario_coeducativo_para_ninos_y_ninas_de
_Primaria.pdf

Bigarren Hezkuntza: 
http://www.educastur.es/media/publicaciones/apoyo/innovacion/diccionario_coeducativo.pdf

Emakumeen eta gizonen arteko egoera desberdinari buruzko datuak 

Politika

Emakumeek erabakiak hartzean duten partaidetza ekitatiboa justizia eta 
demokraziaren kontua da. Pertsona guztien beharrak adierazteko ere da garrantzitsua.
Mundu osoan 9 emakume bakarrik ziren estatuburuak (lehendakariak) 2014. 
urteko urtarrilean, eta 15, gobernuburuak (lehen ministroak) Parlamentuko 
emakume kopuruaren ehunekoa % 21,8koa zen (munduko batezbestekoa bi 
ganberetarako konbinatuta). Informazio gehiagorako web-orri hau kontsulta 
dezakezu: 
 http://beĳing20.unwomen.org/es

Hezkuntza

Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren datuen arabera, munduko 
pertsona analfabetoen 2/3 emakumeak dira, eta eskolatu gabeko adingabeen 
2/3ak neskak dira. Informazio gehiagorako web-orri hau kontsulta dezakezu: 
www.cme-espana.org

Tareas diarias 

Sazio Batuen Informazio Zentroaren datuen arabera 
(http://www.cinu.mx/temas/mujeres):

Elikagaien ekoizpenaren, egitearen eta komertzializazioaren % 50 eta % 80 
artean emakumeen ardura da.

Ordainsaririk gabeko langileen % 60 baino gehiago emakumeak dira.

Saharaz hegoaldeko Afrikan, emakumeek ura beren etxeetara eramaten 
ematen duten ordu kopurua Frantziako biztanleria aktibo osoak lanean 
ematen duen ordu kopuruaren baliokidea da.
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GAIA 
FINKATZEKO
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Espainiako datuak

Gure herrialdeko egoerari dizuegu guztia aztertzeko, baliabide hauek kontsultatzea 
proposatuko dizuegu:

- Mujeres y Hombres en España Emakumearen Erakundearen laguntzaz 
egindako argitalpena da. Genero-ikuspegi batetik, gizarte eta ekonomia arloko 
adierazle garrantzitsuenen laburpena egitea da helburua, gizartean emakumeen 
eta gizonen egoeran dauden desberdintasunak hobeto ezagutzeko.  Haren edizio 
desberdinak ikus ditzakezu: http://www.inmujer.gob.es/
estadisticas/mujeresHombres/home.htm

- Mujeres en cifras: Emakumearen Erakundeak Mujeres en cifras izeneko 
datu-basea du. Datu-base hori, emakumeek gizartearen zenbait arlotan duten 
egoera islatzen duten adierazle multzo batez osatuta dago.  Argitalpen horrek 
datuak ematen ditu urtero, Estatistikako Institutu Nazionalaren bidez. Horrez 
gain, 2013. urtetik, Interneten ere kontsulta daiteke: Mujeres en cifras. Boletín 
estadístico. Datu-basean bigarren mailako iturrietatik etorritako datu 
estatistikoak jasotzen dira. Zenbait ataletan banatuta dago. Hauek dira 
horietako batzuk: Familia eta etxeak, Hezkuntza, Osasuna, Ahalmena 
eta erabakiak hartzea, gizartearen aintzatespena, indarkeria, ahultasuna 
eta diskriminazio anitza eta abar. Hemen kontsulta daiteke: 
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/portada/home.htm

Genero-berdintasunaren inguruko baliabideak

-“Muévete por la Igualdad” kanpaina: Ikasle eta irakasleentzako 
hezkuntza-baliabideak dira (jolasak, komikiak, herritarren ekonomiari 
buruzko edukiak, generoaren gaiaren ikuspegi orokorra, berdintasuneko 
hezkuntza, generoa eta giza garapena...).  
http://mueveteporlaigualdad.org/n_public_matedu.asp
 -Emakumeek munduan duten egoerari buruzko testa: Aztertu zer ezagutza 
dituzuen zuk eta zure ikasleek: http://mueveteporlaigualdad.org/n_muevete.asp

-Canguro 24 horas: Orain dagokigu… ekimenaren gida didaktikoa, Haur, Lehen 
eta Bigarren Hezkuntzarako. http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/
canguro-24-horas

-Wedu, defensor de la igualdad: http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/03/wedu-
defensor-de-la-igualdad

-La escuela bajo la ventana: ipuinari buruzko bideoa, Haur eta Lehen Hezkuntzarako.  
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2014/03/07/la-escuela-de-la-ventana

Ikus-entzunezko baliabideak:

-Emakumearen bilakaera Disney filmetan (iraupena: 5’ 28”):  
https://www.youtube.com/watch?v=036SSE55oEc 
-Neska bat moduan (iraupena: 3’ 18”): 
https://www.youtube.com/watch?v=ECmW5ctnTfg

-Sexismoa publizitatean (iraupena: 7’ 48”): 
http://www.youtube.com/watch?v=cWUceBWlb5o

-Emakumearen irudia publizitatean (iraupena: 5’ 16”): 
http://www.youtube.com/watch?v=rh7R6NDb1go 

-Estereotipo eta genero-rolei buruz: publizitatea XX. mendeko emakumeentzat

 (iraupena: 8‘ 42”): http://www.youtube.com/watch?v=LWs6Z8FkBoU

 

•

•

•

17

 

Orain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK



EducacionAeA @EducacionAeA

ayudaenaccion.org/ahoratoca

Jarraitu nobedade guztiak hemen:

Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagundu 1981tik Amerikan, Afrikan eta Asian lanean ari 
den garapenerako lankidetza erakundea da. 

30 urte baino gehiago aritu gara herrialde txiroenetako bizi-baldintzak hobetzeko 
lanean, milioika pertsonen bizitzak aldatu ahal izateko. Horretarako, garapen-
programa autojasangarriak eta sentsibilizaziorako eta eragin politikorako kanpainak 
lantzen ditugu.

135.000 kolaboratzaile baino gehiago ditugu eta horiei esker 130 garapen-programa 
baino gehiago lantzen ari gara Amerikako, Afrikako eta Asiako 22 herrialdetan. 
Programa horiei esker hiru milioi pertsona baino gehiagori laguntzen ari gara.

Material hau egiteko, erakunde hauen laguntza izan dugu: 

Ekintzaz Lagundu-ren
hezkuntza programa

Ekintzaz Lagundu



Fitxa: Nire jolasik gustukoenak
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Rolak eta estereotipoak dituzten iragarkiak fitxa

Irudian agertzen diren rolak 
eta estereotipoak 

Ikusitako rolen edo estereotipoen
beste aukera batzukIrudia

http://blogs.longwood.edu/advertising3/2012/10/11/dolce-gabbana-ad/

http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/

http://www.elbloginfantil.com/basta-ya-sexismo-catalogos-publicidad-juguetes.html

Emakumeen eskubideak eta berdintasunaOrain Dagokigu… JOLASAK EZ DU GENERORIK

Ekintzaz Lagundu



Rolak eta estereotipoak dituzten iragarkiak fitxa

Irudian agertzen diren rolak 
eta estereotipoak 

Ikusitako rolen edo estereotipoen
beste aukera batzukIrudia

http://www.zoomnews.es/71584/economia/empresas/ryanair-exhibira-
anuncios-comerciales-exterior-sus-aviones

http://xfinencuarto.blogspot.com.es/2013/10/medios-de-comunicacio
n-anuncios-sexistas.html

http://www.http://arainfo.org/2013/10/piden-retirar-un-anuncio-sexista-de-
homenaje-a-la-rae-protagonizado-por-un-ama-de-casa-ignorante 
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Fitxa: Publizistak egun batean

Quino eta Forgesen irudiak: (http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html) eta (http://enelpaisdelasultimascosas.blogspot.com.es/2012/03/unas-vinetas-de-mafalda-en-el-dia.html)

Blog honetan kontsulta ditzakezu bineta gehiago: http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html

Emakumeen eskubideak eta berdintasuna
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Familian egiteko proposamena
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Orain dagokigu… Ayuda en Acción erakundearen 
hezkuntza-programa da, eta bere helburua eskola-elkarte 
osoak (ikasleak, irakasleak, familiak eta irakasleak ez diren 
langileak) mundu bidezkoago baten sorreran parte hartzea 
da, Giza Eskubideen sustapenean eta gogoetan oinarritutako 
sentsibilizazio-jardueren bidez.

JOLASAK EZ DU GENERORIK proposamenak Emakumeen 
Eskubidea eta Berdintasuna gaia jorratzen du, eta munduan 
milioika emakumek eta neskek bizi duten desberdintasuna 
agerian jarri nahi du.  Askotan, gure familiak eta ingurukoek 
neska eta mutilen arteko desberdintasunak sustatzen 
dituzte itxuraz garrantzirik ez duten ekintzen bidez, hala nola 
gelako edo arroparen kolorea eta jostailuak eta jolasak 
aukeratzean. Bada proposamen honen helburua horretaz 
konturatzea da.  Desberdintasun horiek nabarmentzen 
dituzten eta gizartean generoaren inguruan onartutako 
zenbait desberdintasun mugatzen dituzten estereotipo eta 
rolak indartzen dituzten xehetasun txikiak dira, eta 
batzuetan, bi sexuen artean desberdintasunak daudela 
pentsarazten gaituzte.  Batzuetan, sexu bat bestea baino 
hobea dela pentsaraztera eraman gaitzake, edo beren 
garapenean neska eta mutilentzat sustatzen diren 
trebetasun eta gaitasun motan dauden desberdintasunak 
indartzera.  Jarduera honekin, gure seme-alabek neska edo 
mutilentzako berariazko kolore, jolas edo jostailurik ez direla 
egon behar ulertzea da helburua. Gustukoak dituztenak 
aukeratzeko askatasuna izan behar dutela azaltzea.

Gaiari buruz gehiago jakiteko, zuen semeak edo alabak 
gelan lan egingo du, eta “Nire jostailuek neure buruari buruz 
esaten dutena” horma-irudia egingo dute. Ekimen honetan 
parte hartzera eta etxean gaiari buruzko gogoetarekin 
jarraitzea animatzen zaituztegu.

Fitxa honekin, familian gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasunaren balioa sartzea nahi dugu. Ekarri berriro 
ikastetxera, horrekin lanean jarraitzeko. Eskerrik asko zuen 
laguntzarengatik!

duera honetan parte hartzean bizi izan duzuen esperientzia azal 
dezakezue blogean: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
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Egin argazki bat zure semeari edo alabari bere 
jostailu edo jolasik gustukoenarekin. Argazkiak 
Nire jostailuek neure buruari buruz esaten 
dutena horma-irudian jarriko ditugu. Horma-irudi 
hori erakusketa batean jarriko dugu. Jarduera 
amaitutakoan, zentroak esango dizue noiz joan 
zaitezkeen ikustera.

Argazkirako aukeratutako jostailua bere 
hezkuntzarako positiboa izan daitekeela esan 
diezaiokezue, eta jolas horrekin zenbait alderdi 
negatibo ere gainditu behar direla. Jostailu 
bakoitzak sustatzen dituen balioak ere aipa 
ditzakezue. Esaterako, baloi bat positiboa da 
psikomotrizitatea garatzen duelako, beste 
neska-mutil batzuekin harremanetan jartzen 
duelako eta ez dugu pentsatu behar mutilentzat 
bakarrik dela.

Horma-irudian ere parte har dezakezu argazkiren 
bat itsatsiz; txikitan zenituzten jostailuekin 
agertzen zareten argazkiak hain zuzen.agertzen. 
zareten argazkiak hain zuzen.cuando eráis pequeños.

Itsatsi hemen
zure argazkia


