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LIBURUA

GAIA: 
Joanak, gurasoekin eta Bixintxorekin hiperrera egindako egunpasa batean izandako istripua-
ren ondorioz, gauza guztiek beren alderdi baikorrak eta ezkorrak dituztela erakutsi nahiko di-
gu. Dikotomia honetan argi agertuko da Bixintxok Joanarenganako dituen bi sentimenduren
borroka: bekaizkeria, eta honen ondorioz sorturiko zeloak, eta maitasuna. Idazlea, ipuinaren
bitartez garrantzitsutzat hartu dituen bi gai hauek (txanponaren bi alderdiak eta sentimenduen
gatazka) islatzen saiatuko da.

IDAZLEA ETA IRUDIGILEA: 
Patxi Zubizarreta Ordizian jaio zen 1964an, urtarrilaren 25ean. Euskal Filologiako ikasketak
amaitu zituenetik Gasteizen bizi da. Helduentzat hainbat nobela idatzi ostean (Grabielle,
Bihotzerre), Haur eta Gazte Literaturan kokatu ditu bere azken obrak: Matias Ploffen eraba-
kiak ( Lizardi saria, 1991), Gutun harrigarri bat, 1948ko uda (Bapore saria, 1993) e.a. Itzul-
pengintzan ere aritzeaz gain (Mila gau eta bat gehiago liburuaren zenbait ipuin), Goierritarra
aldizkarian, Argia, Habe eta Egunkarian kolaboratzaile gisa ere egon da.

Agurtzane Villate Gasteizen jaio zen 1969.urtean. Marrazteko zaletasuna haur denboratik da-
torkio eta 1992an Arte Ederretako Lizentziatura lortu zuen. Zenbait erakusketa kolektibotan
parte hartu ondoren, 1993.urtean egin zuen bere lehen erakusketa. Urte berean ilustratu zuen
estreinekoz liburu bat, Patxi Zubizarretaren Ali Baba eta berrogei lapurrak, alegia.

CURRICULUM ERREFERENTZIAK:
KONTZEPTUAK:

• Liburuaren gai nagusiak, haurrek izan ditzaketen sentimendu ezberdinen adibide bat eskeintzen digu. Ho-
nekin batera, gauza guztiek dituzten bi alderdiak azalarazi nahiko dizkigu. Horretarako, adiskidetasuna, hi-
perra, irudimena eta errepidearen arriskuak bezalako kontzeptuez baliatuko da.

KONTZEPTUEI LOTUTAKO HITZAK: 

• Erresuma, erregin aulkia-orgatxoa, ametsa-amets gaiztoa, istripua, oparia, lagunak, serios-muturluze-
-kopetilun, tripako mina, negarra, erosketak (txokolatea, gailetak), arratsalde pasa, bakarrik igotzen di-
ren eskailerak, aparlekua, ordaindu, ospitalea, aulki gurpilduna, igeltsua, ni-no/ni-no.
PROZEDURAK: 

• Egoera jakin baten abantailak eta desabantailak aztertzea.

• Sentimendu ezberdinen jatorria eta hauek eragin ditzaketen jokabideei buruzko eztabaida sortzea.

• Irudien azterketa eta interpretazioa.

• Gehien atsegin duzun zatiaren antzezlana burutzea.

• Haurren irudimena lantzea.

• Errepidearen arriskuak ezagutzea.

JARRERAK: 

• Adiskidetasunaren garrantziaz jabetzea eta lankidetza faboratzea.

• Txanponak beti bi alderdi dituela konturatzea.

• Ongizate pertsonalak duen garrantziaz ohartzea.

• Hainbat sentimenduk (bekaizkeria) sorturiko jokabideak kontrolatzen ikastea.

• Istripuen ondorioak ezagutzea eta hauek nola ekidin aztertzea.



IRAKURKETARAKO LAGUNTZAK

ARGUMENTUA:
Joana eta bere familia hiperrera joan ohi dira asteroko erosketak egitera. Joanak eta bere nebak, Bixintxok, gusto-
koa dute hiperrera joatea; bakarrik ibiltzen diren eskaileretan jolasteaz gain, Joana, orgatxoan eserita, bertako erre-
gina sentitzen baita.

Behin, hiperretik ateratzen ari zirela, Joanak istripu bat izango du. Joana, istripu baten ondorioz, aulki gurpildun
batean aurkituko da baina maite dituen pertsonak inguruan izango ditu bere behar guztiak asetzeko. Joana pozik
dago, baina honek ez dio denbora luzez iraungo, izan ere, gauza guztiek bezala ,horrek ere bi alderdi dituela kon-
turatuko da. Era berean, bekaizkeriaz jota zegoen Bixintxo ere bere sentimendu ezkor horiek aldentzen saiatuko da
eta ahal duen moduan bere arreba animatzen ahaleginduko da. Azkenik, biak, lehen zeuden egoerara itzultzeko go-
goa azalduko dute.

PERTSONAIAK:
• JOANA: gure pertsonaia nagusia familia bateko alaba zaharrena da. Irudimen handiko neska honek mo-
mentuero erregina izatearekin amesten du. Bere nebarenganako maitasuna adierazten du, bere jarreraz ardu-
ratzen baita. Bera laguntzeko prest dauden lagun asko ditu eta bere eskerona adierazten die.
• BIXINTXO: Joanaren neba gaztea da. Joanarenganako agertzen duen bekaizkeria dela eta, gurasoen arreta
bereganatzeko, atentzioa deitzeko joera du; serios, muturluze eta kopetilun agertuz. Dena den, istorio amaie-
ran bere arrebarenganako duen maitasuna azaleratuko da.
• GURASOAK: beraien seme-alaben jokoetan parte hartzen  duen bikote alaia da. Seme-alabak asko maite di-
tuzte, momentuero beraien beharrak asetzeko prest agertuz.
• JOANAREN LAGUNAK: Joanarekiko begirune handia azaltzen dute, bera bisitatzera joango dira, opari
ugarirekin gainera. Horretaz gain, eskolara joaten denerako ere bera laguntzeko prest agertuko dira. 

BALOREAK:
• Gure sentimenduek sorturiko jokabideen kontrola izateak bizitzan lagunduko digu. Maiz, honek gure inguru-
ko pertsonen adiskidetasuna mantentzen lagunduko digu. Honen adibide garbia dugu Bixintxok, bere arreba-
renganako dituen sentimenduen ondorioz, jokabide ezberdinak erakusten dituela. Istorio hasieran, bekaizkeria
eta zeloak jota agertzen da, bere haserrea adieraziz. Bukaeran, ordea, Joanarenganako duen maitasunak bere jo-
kabidea kontrolatzera eramango du, hauen arteko adiskidetasuna indartuz.
• Gauza guztiek beren abantailak eta desabantailak dituzte. Joana oso pozik sentitzen da bere erregin aulkian,
izan ere, maite dituen pertsonak bere inguruan ditu momentuero bere  beharrak asetzeko. Baina gauza guztiek
bezala, honek ere badu bere alde ezkorra ere. Hain gustuko dituen bizikletan ibiltzea, hiperrera joatea... alde ba-
tera utzi beharko ditu denboraldi batez. Hain dibertigarria zirudien egoerari bere alde iluna aurkitu dio.
• Osasuna izateak gure bizitzan ezinbesteko garrantzia du. Izan ere, bizitzan zehar topa ditzakegun oztopoak erra-
zago gaindituko ditugu osasuntsu egonik. Honetaz jabetzeak eta osasuna seriotasunez hartzeak zein nolako ga-
rrantzia duen erakutsi nahi digu Joanaren erregin aulkiak

ZEHAR LERROAK:
• Giza eskubide eta Bakerako Hezkuntza: sentimenduek eragiten dituzten jokabideak kontrolatzeak, pertsonen ar-
teko harremanak hobetu ditzake. Honetaz gain gogoan izan behar dugu gure gizartean gizalegez jokatzeko beha-
rrezkoa dela gure jokabideen kontrola bultzatzea. Hau guztia, batetik gure izaeraren esku dago baina hezitzaile-
ek honetan duten zeregina ere ez dugu ahaztu behar. Jokabideak kontrolatzen ikastean hauek duten pisua
izugarria baita.
• Osasun Hezkuntza: gaixo egoteak egunero egiten ditugun gauzak erreztasunez burutzea oztopatzen digu, hain-
bat gauza egitako baldintzatzen baikaitu. Osasuna ez dugu egoera fisikoetara mugatu behar, osasun fisikoa bezain
garrantzitsua baita atal psikikoa. 
• Bide Hezkuntza: liburuak errepideak izan ditzakeen arriskuetako bat aipatzen digu, begiratu gabe gurutzatzea,
alegia.
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PROPOSATUTAKO JARDUERAK

ALDEZ AURRETIK EGITEKO IDEIAK: 
• Errepide ugari ditugu gure herri eta hirietan. Motordun garraioak ere gehitzen doaz. Honek oinez-
koa errepidean hainbat arriskurekin topatzea dakar. Zeintzuk dira arrisku hauek, eta nola uste duzu
saihes ditzakegula? Sustoren bat izan al duzu inoiz? (Hizkuntza eta Literatura Arlorako Jarduera)
• Guztion artean hiperra antolatuko dugu. Bakoitzaren esku geratuko da pertsonaien aukeraketa.
Behin pertsonaiak zehaztu ondoren, bertako giroa biziko dugu, hiperreko funtzioak aztertzeaz gain,
salerosketa ere landuz. Honekin, horrelako zentruek zer nolako aukerak eskeintzen dituzten ikusiko
dugu. (Ingurua Ezagutzeko eta Arte Hezkuntza Arlorako Jarduera: Antzezlana).
• Barne egoera afektibo gisa uler ditzakegun sentimendu ugari hautematen ditugu momentuero. Sen-
timendu hauek jaiotzetik datozkigu; eta haurrek ere berehala hautematen dituzte. Irakasleak adibide
bat jarri ondoren (adibidez: gurasoak nirekin haserretzen direnean triste jartzen naiz), egoera ezber-
dinen ondorioz sorturiko sentimenduez hitzegiten ahaleginduko gara. (Hizkuntza eta Literatura Ar-
lorako Jarduera: ahozko komunikazioa).
AZTERKETA
• Gela lau taldetan banatuko dugu. Arbelean irakasleak idatziriko pertsonaien aukeraketa egin on-
doren, beraiek deskribatzeari ekingo diogu. Irakasleak, fitxen bitartez, adjetiboak eskeiniko dizkio
talde bakoitzari. Talde bakoitzak duen pertsonaiaren arabera, egokien iruditzen zaizkionak aukeratu
eta arbelean idatziko ditu, guztion onarpena jaso ondoren. (Hizkuntza eta Literatura Arlorako Jar-
duera: ahozko eta idatzizko komunikazioa).
• Bixintxo serios, muturluze eta kopetilun dago. Zergatik iruditzen zaizu sentitzen dela horrela?
Arrazoia al du? Ipuinean zehar, Bixintxoren jokabidea aldatu egin da; zein izan da hasieran izan duen
jokabide? Eta nola joaktu du istorio amaieran? Zerk uste duzu bultzatu duela jokabide aldatzera?
(Hizkuntza eta Literatura Arlorako Jarduera: ahozko komunikazioa).
• Kaleko hornidurek orokorrean ez digute trabarik egiten. Baina zer gertatzen da Joana bezala aulki
gurpildunean dabilen jendearekin? Zer egin behar dute pertsona hauek autobusera igotzeko? Ira-
kasleak, honelako galderekin, haurrak eztabaida bat sortzea lortu behar du, gai honetaz gehiago sen-
sibiliza daitezen. (Hizkuntza eta Literatura Arlorako Jarduera: ahozko komunikazioa).
• Egoera animiko ezberdinak ikasleen laguntzaz zerrendatu ondoren (pozik, triste, haserre, kezkati,
urduri), irakasleak egoera bakoitzeko kartulina bat itsatsiko du paretean; kartulina bakoitzean aipa-
turiko egoera animiko bat titulutzat ipiniz. Ikasleek etxean nahiz kalean aurki ditzaketen argazki edo
irudiak gelara ekarri eta leku egokian itsatsi beharko dituzte. Jardueraren iraupena irakaslearen esku
egongo da. (Arte Hezkuntza Arlorako Jarduera: Plastika).
• Egoera berdin baten aurrean, gure sentimenduak ezberdinak dira eta baita gure jokatzeko modua
ere. Joana, orgatxoan eserita, erregina sentitzen da. Noiz sentitzen zara zu errege/erregina? (Hiz-
kuntza eta Literatura Arlorako Jarduera: ahozko komunikazioa).
AZKEN SINTESIA:
• Testuan zehar agertzen diren esaldi hauen hutsuneak bete:
"- ___________ joan gaitezke arratsalde pasa —amak."
"- ___________  ibili , Mari Pili! —oinezkoei."
"_____________, azkenik, neure erregin aulkiari begira-begira geratu zen, serios, muturluze eta
kopetilun."
"eta nik errepikatuta neukan ____________ bat oparitu diot."
(Hizkuntza eta Literatura Arlorako Jarduera: komunikazio idatzia).
• Liburu honetatik gehien gustatu zaizun pasartearen marrazkia egin ezazu. Ondoren, gela guz-
tiaren aurrean aurkezpena egin. (Arte Hezkuntza Arlorako: plastika, eta Hizkuntza eta Literatura
Arlorako Jarduera: Ahozko komunikazioa).
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ORAIN ZEURE TXANDA DA – 1 (irakurri baino lehen…)

Asteburuetan, Joan eta Bixintxo hiperrera joan ohi dira. Zer egiten duzu
zuk asteburuetan? Irudikatu egiten duzun hori, zu bertan agertuz.
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ORAIN ZEURE TXANDA DA – 2 (irakurri ondoren…)

Ondoren agertzen diren esaldiekin ados al zaude? Bai edo Ez jarri esaldi ba-
koitzaren aldamenean duzun hutsunean.

– Oso gaixo nagoenean kalera irten naiteke. _________

– Aulki gurpildunean egonik erraz igotzen ditut eskailerak. _________

– Orain denek Joanarekin egon nahi dute, denek opariak ekartzen
dizkiote. _________

– Joanak Bixintxori igeltsuan bere izena jartzen utzi dio. ________



serios, muturluze
eta kopetilun

ORAIN ZEURE TXANDA DA – 3 (irakurri ondoren…)

Joanaren egoera berria dela eta Bixintxo triste dago. Ipuinaren amaieran
nola dago? Marraztu ezazu eta nola dagoen idatzi.
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NIRE LIBURUAREN OROITZAPENAK

Izenburua: ___________________________

Idazlea: ______________________________

Irudigilea:____________________________

Bilduma:_____________________________

Argitaletxea:__________________________

Gehien eta gutxien gustatu zaidana: __________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

MENDI SORGINDUA BILDUMA JOANAREN ERREGIN AULKIA
Fi

tx
a 

ha
u 

os
o-

os
or

ik
 k

op
ia

 d
ai

te
ke

, g
el

an
 la

n 
eg

in
 a

ha
l i

za
te

ko
. A

iz
ko

rr
i a

rg
it

al
et

xe
ak

 h
or

re
ta

ra
ko

 b
ai

m
en

a 
em

at
en

 d
u.

INFORMAZIO GEHIAGO NAHI IZANEZ GERO…

Ziklo honetarako gomendatutako beste izenburu batzuk:
• JONAS ETA HOZKAILU BELDURTIA; Juan Kruz Igerabide

(Mendi Sorgindua bilduma – Aizkorri argitaletxea)

• ZERGATIK ZAUDE TRISTE?; Violeta Monreal
(Mendi Sorgindua bilduma – Aizkorri argitaletxea)

• ZEREN BELDUR ZARA?; Violeta Monreal
(Mendi Sorgindua bilduma – Aizkorri argitaletxea)

Telefonoa: 94-423-75-99


