
  



ANTZEZPENAREN AURRETIK 
 
 
ELKARREKIN JOSTATUKO GARA? ANTZOKIRA ETORTZEKO GONBIDAPENA. 

Haurren eta antzerkiaren arteko topaketa arreta handiz prestatu beharra dago, 

eguneroko ikasgelako egoeraren desberdinak diren baldintzetara egokitu behar izatea 

ekarriko baitu. Alde batetik, ezagutzen ez duten helduen talde batengana hurbildu 

beharko dira (talde artistikoa), espazio desberdin batera (argiak eta eszenografia) eta 

komunikazio-kode desberdinak erabiltzen dituena (antzerkiaren lengoaia eta irudien 

lengoaia). Bestalde, beste haur batzuekin elkartuko dira (publikoa), elkarrekin jarduera 

artistiko batez gozatzeko. 

ANTZOKIRA ETORTZEKO GONBIDAPENA 

Parte hartzen duten ikasgela 

bakoitzean burutzeko irakasleei 

zuzenduriko proposamena. 

Irakasleak gidaliburuan datozen 

argazkiekin sortutako kaxa zuri 

bat ikasgelara iritsiko da eta 

haurren jakin-mina piztuko du, 

barruan zer dagoen jakiteko 

irrikatan. Zer da? Guretzat ote? 

Ireki dezakegu? 

Kaxa irekitzean, Rosa eta Javi aktoreen argazki bana aurkituko ditugu. Bi lagun hauek 

oso gustuko dute beren antzerkiaren mundu txikian jostatzea, baina zerekin jostatzen 

dira? 

Esplorazioarekin jarraitzean, beste irudi batzuk aurkituko ditugu. Irudi hauek 

ikuskizunarekin lotutako gaien ingurukoak izango dira eta basora hurbilduko gaituzte, 

animalietara, etxeetara, garraiobideetara… eta itsasora era bai! 

Honela, Rosak eta Javik haurrei "KUBIK" ikuskizuna ezagutzeko gonbidapena luzatuko 

diete, egun batzuen buruan, antzokian. 

Modu honetan irudiek ikuskizunaren gaira eta bere aktoreengana hurbilduko gaituzte, 

"KUBIK" ikusteko antzokira joateko gogoa piztuz. 

 

  



ANTZEZPENA 

"Kubik" Belgikako Guimbarde antzerki-konpainiarekin batera produzitutako 

ikuskizuna da eta dagoeneko nazioarteko 

eta nazio barneko bira handia egin du. 

Ikuskizuna hurbiltasun- eta intimitate-

baldintza oso berezietan garatzen da. 

Ikusleak, talde txikietan, eszenatokiaren 

gainean kokatuko dira harmaila txiki 

batean. Protagonistak jostatzera 

gonbidatzen dituzten arkitekturaz eta 

irudiez betetako jolas-espazio batean 

sartzea bezalakoa izango da. 

Oso gaztetatik, haurrak irudien 

munduan murgilduta bizi dira, 

gehienetan modu pasiboan 

egoten badira ere. Gure 

ikuskizunak antzerkia, bideoa 

eta irudiak uztartzen ditu, 

haurrei ikusmen-esperientzia 

jostagarri eta aktiboa 

proposatzeko. 

Jolas-espazioan, bi aktoreek koloreak, formak eta bolumenak proiektatuko dituzte, 

jatorrizko zuriaren gainean unibertso sentsorial bat marrazteko. Elkarrekin ezagutuko 

dute irudiak sortzearen eta behatzearen gozamena, ikusle gaztetxoei bidaiatzeko, 

jostatzeko, ezagutzeko, irudikatzeko eta amets egiteko gonbidapena luzatzen dieten 

aldi berean. Haiekin, dena mugitzen da, dena aldatzen da! 

Eraikuntza-jolasa da hau, sentipenen baso batean bilakatzen dena; irudien museo txiki 

bat sortzen duten proiekzioak, paisaia sentiberak marrazten dituzten argiak, jostarien 

arteko topaketak ahalbidetzen dituzten soinuak… mundu batek beste mundu bati bidea 

ematen dio. 
 
 



ANTZEZPENAREN ONDOREN 
 
 
IRUDIEN OIHARTZUNA 

Ikusle txikiak benetako publikoa diren arren, 

haiek, gurea (helduena alegia) ez den modu 

batean biziko dute ikuskizuna: 

gorputzarekin, zentzumenekin, 

bihotzarekin. Erabateko arreta jarriko 

diete soinuei, mugimenduei, irudiei… 

"Kubik" ikuskizunaren esperientziak 

seguruenik oihartzunak utzi ditu 

haurrengan. 

Hezitzaileentzat, hau ekintza 

pribilegiatua izango da, ikasgelan 

irudien inguruko ondorengo lana 

burutzeko aukera emango baitie. 

IRUDIEN BILDUMARIA. 

Gure haurrak irudien bildumari bilaka daitezke, banaka edo talde txikietan, aurpegi 

bakoitzean argazki desberdinak dituzten bolumen geometrikoak sortzeko. 

Horretarako, forma eta tamaina anitzetako kartoi-kaxak erabiliko ditugu. Kaxa 

horietako bakoitza hainbat proposamen estetiko edo gai sortu edo gordetzeko 

gonbidapena izango da. Ikuskizunean aurkituko dituzuen hiru gai proposatzen 

dizkizuegu hemen, baina zuek bestelako bideak esplora ditzakezue ere: 

 Etxeen gaineko begirada. 

 Garraiobideak. 

 Naturari so (basoa, itsasoa, etab.). 

Kaxak sortzeko, adierazpen-teknika ugari erabil ditzakegu, garapen-mailaren arabera: 

 Aldizkari, postal edo bestelako euskarritan irudiak bilatzea. 

 Hainbat margolaritza-teknika lantzea. 

 Askotariko kolore eta egiturak dituzten materialak manipulatzea. 

 Naturako elementuak biltzea: hostoak, loreak, belarra… 

 Itsasgarriak erabiltzea. 



Kaxen eraldatze-prozesua amaitzean, edo prozesua abian den bitartean, zenbait jolas 

proposa daitezke, burututako sorkuntzak oinarri hartuta. 

 Hiriguneen inguruko begirada guztiak bateratzea irudi-zatiez egindako hiri handi 

bat sortzeko. 

 Naturaz gozatzeko dorre txikiak eraikitzea. 

 Garraiobideen museo berri bat egitea. 

Jarduera amaituta, haurren sorkuntzez 

betatako bolumen geometrikoak 

ikasgelan gera daitezke irudiekin 

jolasten jarraitzeko. Jarduera banaka 

burutu bada, burututako sorkuntza 

aitzaki ona izan daiteke esperientzia 

gurasoekin partekatzeko. 

IKUSMEN ARKITEKTURA. 

"Kubik" ikuskizunak eskaintzen dituen plazerretako bat da 

bere protagonistei espazio arkitektoniko ezezagun bat ezagutzeko ematen dien aukera. 

Bizipen hori oinarri hartuta, haurrekin batera espazio erakargarri berriak sortzea 

proposatzen dugu. 

Horretarako, kartoizko kaxak erabiliko ditugu berriz ere, baina handiak oraingoan, eta 

kaxa horiekin, hutsik dagoen ikasgela batean, bolumen anitzetako espazioak eraikitzera 

jolastuko gara. Eraikuntza-jolas erraldoi eta inprobisatu 

honekin esplorazioari ekingo diogu, mota desberdinetako 

musika inspirazio gisa hartuta. 

Jardueraren xedea da antolaera espazial bat aukeratzen 

jarraitzea eta antolaera horrek gogorarazten digun tokia 

irudikatzen jarraitzea. Taldearen proposamenetan 

oinarrituta, kaxak eraldatu ahalko ditugu horretarako 

margoak, itsasgarriak, koloretako eta ehundura 

desberdinetako papera, eta abar erabiliz. 

Sorkuntza amaituta dugunean, arkitektura berria behatu eta 

aztertu ahalko dugu. 



  



  



  



  



 

 


