
  



DENA IZANGO NAIZ 

ETORKIZUNARI BURUZKO ANTZERKI TAILERAK 

 

 

Behaketa orokorrak: Hiru sesio hauek modu jarraina egin daitezke, ordenean, alegia; 

edo isolatuak. Etorkizunari buruzko hausnarketa egin ondoren, ikasle bakoitzari sortu 

zaion irudimenean oinarritutako idazlan bat egitea du helburu tailerrak. 

 

 

ANTZEZPENERA JOAN BAINO LEHEN 
 

 

LEHENENGO SESIOA 
(ordu eta erdiko saioak denak) 

Helburu Orokorra: Saio honetan etorkizunaren kontzeptuari sarrera egingo diogu, eta 

aurre egingo diogu sormenezko moduaren bitartez. 

 

 1.GO DINAMIKA: DENBORAREN LERROA 

Helburua: gaiaren sarrera 

Deskribapen orokorra: Nola heldu etorkizunaren kontzeptuari? 

Galdera sorta baten bitartez, dinamika honek denboraren kontzeptua ikustarazten 

du, nola eta iragana eta etorkizunaren kontzeptuak ikasleen esperientziari egokituz. 

Antolaketa: Ikasleak eserita ikusle modura. 

Iraupena: 15 minutu 

Nola: 

 Soka lurrean ipini eta punta batean ORAINA da, eta atzean geratzen den soka 

guztia IRAGANA da.  

 Galdetzen zaie: Zer gertatu da iraganean? gabonak, gure jaiotzak, aitonamonen 

jaiotza, dinosaurioak... 

Hemen soka aurrera luzatzen da eta galdetzen zaie: 

 Eta gure aurrean zer dugu? ETORKIZUNA 

 NOLAKOA DA ETORKIZUNA? ez dakigu, gure esku dago marraztea, sortzea, guk 

idatzi dezakegu, guk asmatu... 

Izan ere, zuk zeuk ez baduzu zure etorkizunaren istorioa idazten norbaitek 

egingo du zugatik.  



 2.DINAMIKA ETORKIZUNA MARRAZTEN 

Helburua: Irudimena erlajatu eta esnatu zentzumenen bitartez. 

Deskribapen orokorra: Etorkizuna mihise txuria denaren irudiarekin amaitu 

genuen aurreko dinamika. Orain etorkizuna izango daitekeenaren gainean 

marrazten hasiko gara. 

Antolaketa: Borobilean 

Iraupena: 15 minutu 

Nola: Soka borobilean jarri eta borobilaren kanpoan ikasleak 

(Hau aholkatzen da soilik baldin eta tailerra dinamizatzen ari den pertsonak taldeko 

izenak ez dituen ezagutzen). Erdiko hutsune handi hori etorkizuna da. Gure izenak 

ozen eta garbi botako ditugu  zulora, erdigunera. Banan-banan. Izena esatean 

mugimendu bat ere egin daiteke. 

Begiak itxita eta eskuak sabelean dituztela, sudurretik arnas hartzera eta ahotik 

botatzea eskatzen zaie, hiru bider errepikatuko da arnasketa abdominal hau. 

 Begiak itxita galdetu zer ikusi daiteke etorkizunean, ireki begiak eta eskua altxatu 

duenak erantzungo, erantzuna zulora botaz. 

Eta zer usaindu daiteke? 

Eta zaporeztatu? 

 Behin adibidea ulertu dutela, bikoteka ipiniko dira eta orain arte esistitzen ez den 

janari bat pentsatuko dute- ondoren taldeari kontatuko diote. 

 

 3. DINAMIKA ETORKIZUNA ASMATZEN  

Helburua: Nahi duten etorkizun motaren inguruko hausnarketa eragin 

Deskribapen orokorra: Ikasleak taldeka banatuta, 3/5 ikasleetakoak, etorkizunean 

iraungo duten, amaituko diren edo berria sortuko diren gauzetan pentsatuko dute. 

Antolaketa: Taldeka lurrean eserita 

Nola: Taldeko hiru txartel banatuko dira. Gorria, berdea eta horia. 

 Gorria- etorkizunean ez dena egongo, desagertuko dena. 

 Berdea -beti egongo dena 

 Horia- berria dena etorkizunean 

Taldean pentsatu behar dute eta behin dakitenean orduan emango diegu papera eta 

rotulkia, txartel bakoitzan erantzuna idatz dezaten. 

Hiru txarteletan idazten amaitu dutenean gutunazalak emango zaizkie bertan sar 

ditzaten txartelak. 

 



 4.DINAMIKA IZOZTUTAKO IRUDIAK 

Helburua:Ideiak adierazteko gorputza erabili 

Antolaketa: Zutik taldeka 

Iraupena: 10 minutu irudiak prestatzeko. 25 minutu aurkezteko 

Nola: 

 Sartu txartelak gutunazalean eta trukatu beste talde batekin. 

 Azaldu, Zertarako? txartelean idatzitakoa taldeka  IRUDI IZOZTUA antzeztu behar 

dute. Margo bat balira. Akaso izoztua egon eta gero antzeztu dezakete, 

mugimendua mantso sartuz. 

Talde bakoitzeko pertsona bakar batek hitz egiten du: "Etorkizunean beti egongo 

da.../ Etorkizunean ez da egongo.../ Etorkizunean berria  izango da..." 

Interesgarria da taldeek irudien bitartez egiten ari direna gainontzeko ikasleekin 

partekatzea, horretarako iritziak entzuteko tarte bat egongo da. 

 Taldeka antzeztu. 

 

 5. DINAMIKA AGURRA 

Helburua: Sesioa agurtu 

Antokaleta: Borobilean 

Iraupena: 5 minutu 

Nola: Ireki gune bat non ikasleek aipa dezaketen sesio hasieran eta orain amaieran 

etorkizunari buruz zeuzkaten ideiak aldatu diren edo ez. 

Izen, abizenak,adina, gela. 

Maite duzun zerbait 

Nolakoa izango zara etorkizunean? idatziz edo margotuz 

Etorkizunean bete nahiko zenukete sedioa bat, zuretzat edo munduarentzat, familia, 

hirirako... 

 

 

BIGARREN SAIOA Idazmena 

Helburu orokorra: Saio honetan ipuin bat nola eraikitzen den lantzen da, dagozkion 

hiru zatiak eta zer aipatzen den atal bakoitzean. Taldeko sorkuntzan landutako 

ipuinean lan egiten da saio honetan ere. 

Aurkezpena: Gogoraraziko zertan datzaten tailerrek. Eta galdetuko zergatik 

begiralea/irakaslea gaur nahastuta dagoen. 

 



 1.GO DINAMIKA PUZZLE-IPUINA 

Helburua: Ipuinaren eraikuntzari ekin jolas baten bidez. Jolasaren bitartez 

ipuinaren hiru atalak nabarmenduko dira. 

Antolaketa: Borobilean 

Iraupena: 10 minutu 

Nola: 

Ipuin kontaketa. Begiraleak/irakasleak ipuin bat zekarren prest baina nahastu egin 

da eta orain zatiak ordenatu gabe ditu. Kontatuko die. Amaiera, erdikoa eta hasiera. 

Ipuinaren kontaketa nahasia, atalka. adb)"Hiru bidelapurrak" 

1- "Uxuek proposatu zien bidelapurrei eskuratutako altxor, diru eta bitxi guztiekin 

etxe handi bat erostea. Hartara, gaztelu handi horretan bera bezalako umezurtz 

guztiak elkarrekin bizi ahalko ziren, zoriontsuak izanik. Bidelapurrek ontzat 

hartu zuten Uxueren ideia eta hala egin zuten, ordutik ume zurtz guztiak 

bidelapurrekin batera pozik eta zoriontsu bizi dira. Eta hala bazan eta ez bazan 

sar dadilan kalabazan eta atera dadila ... plazan". 

2- Egun batean, ohi egin zuten bezala, gurdia ikusi bezain pronto, bidera egin zuten 

sato bidelapurrek. Lehenak hauspoari eragin zion, bigarrenak haizkora atera eta 

hirugarrenak gurdiko atea ireki zuenean.. bapatean bertan ez zuen bidaiaririk 

aurkitu, ez altxorrik, ez dirurik, ez bitxirik, bertan zegoen bakarrr mantean 

artean izkutupean ume txiki bat zen. Umeak kontatu zien bera Uxue zela eta aita 

eta amarik ez zuenez bere izebaren herrira ziohala bidaian abina berak ez zuela 

erzagutzen eta ez zuela joan nahi. Bidelapurrek Uxue manten artean hartu eta 

eurekin eramn zuten mendian zuten etxetxora" 

3- "Baziren behin hiru bidelapur, hauek bidebazterretan ezkutatzen ziren eta gaua 

heldu orduko bidetik pasatzen ziren gurdiei eraso egiten zieten. Pîperminez 

betetako hauspoari eragiten zion lehendabiziko bidelapurrak, ondorioz zaldia 

bide erdian galduta eta nahastuta geratzen zen. Bigarren bidelapurraz orduan 

erroberak apurtzen zituen aizkora handi batekin. Gurdia bertatik ezin zela 

mugituz aprobetxatuta hirugarren bidelapurrak pistola eskuan atea ireki eta 

bertako bidaiariei dirua, bixtiak eta altxorra ematera behartzen zituen". 

 Ikasleei galdetu ea laguntza eman ahal dioten. Ikasleek asmatuko dute ze zati den 

bakoitza, eta zergatik argudiatuko dute. Egiturari erreparatuko diote seguruenik. 

Birpasatuko dugu guztion artean 

Hasiera-Bazen behin, ba omen zen, diotenez, duela urte asko 

Erdian-Korapiloa. Handik gutxira, behin, bat batean, gero, orduan, egun batean 

Amaiera-Ordutik aurrera, azkenean, zorionez, harrezkero, eta hala bazan edo ez 

bazan sar dadila kalabazan eta atera dadila Gasteizko plazan. 



Ondoren erreparatuko diogu tarte bakoitzean zer da aipatzen dena, hala nola,  

Hasieran-  Zer, nor, tokia, noiz 

Erdian- zer gertatu da, arazoa 

Azkenean- arazoaren konponbidea, nola 

 

 2. DINAMIKA ISTORIA SORTU TALDEKA 

Helburua: Ipuin baten eraikuntzari ekin taldeka eta modu sortzailean. 

Antolaketa: 4/5eko taldeetan eserita 

Iraupena: 25 minutu 

Nola: 

 (aukera1) Zenbakien bidez taldeka jarriko dira eta ondoren txartelak hartuko 

dituzte.  

Txartelak dira aurreko eguneko saiokoak, eskola bereko talde guztienak, hau da, 

hiru gorri (pertsonaiak), bat berde tokia, horia noiz, hartuko dituzte eta istorio 

bat pentsatu behar dute, hasiera, erdia eta amaiera duena. 

 (Aukera 2) "Hiru bidelapurrak" istorioaren ereduaren antzera. Taldeak sortzen 

du ipuina eta ondoren hiru ataletako elementuak idazten ditu. Adibidez: 

1.go zatian 

hiru pertsonaiak: 

non: 

noiz: 

2.zatian 

arazoa: 

3.zatian 

Laguntza: 

 

 3.DINAMIKA.  

Behin ipuinaren elemntuak idatzi daudela, orri hori beste taldeari pasako zaio, talde 

horrek gara dezan istorioa eman dizkioten elementuekin. 

Dagoen denboraren arabera istorioa ahoz soilik kontatu daiteke edo antzeztu 

daiteke. Beste aukera bat da narratzaileak ipuina kontatu ahala izoztutako irudiak 

sortzea istorioa irudikatzeko. 

Istoria antzeztu. Irudi izoztuak 

Istoria dutenean orain irudietan antzeztu beharko dute. Prestatu. 

Taldeka aterako dira kontatzera gelaren aurrean. 

Istorioak ez badaude idatzita, begiraleak edo irakasleak idatzi beharko lituzteke 



taldeek antzeztu ahala. Hartara hurrengo eguneko saioan istorio horiekin batera 

lanera jarrai dezagun. 

 

 4.DINAMIKA 

Idaztea nahi duten istorioa. Baldintza bakarra etorkizunean gertatzea. Istorioak 

jasoko ditugu guk. Hirugarren saioan erabiltzeko. 

 

 

HIRUGARREN eta LAUGARREN SAIOA 

Helburu orokorra: Jarraian deskribatzen diren ariketa guztiek  ipuinaren hiru zatiak 

gogoraztea dute helburu baita etorkizunaren inguruan ikertzea ere. Antolatu daitezke 

interes eta taldearen gogoen arabera. Asmoa, norberak bakarkako idazlana lantzea da. 

 

 DINAMIKA: IPUINAREN ERAIKUNTZA: ISTORIOAREN HUTSUNEAK ARTATU 

Helburua: Birpasatu aurreko saioan sortutako istorioak, eta eraikitzeko dagozkion 

abiapuntuak gogorarazi. 

Antolaketa: Borobilean eserita 

Iraupena: 20 minutu 

Gogora ekartzen dugu aurreko saioan landutakoa. Kontaketen egitura, hiru zati eta 

bakoitzean zer da aipatu beharrekoa 

Hasieran-  Zer, nor, tokia, noiz 

Erdian- zer gertatu da, arazoa 

Azkenean- arazoaren konponbidea, nola 

Aurreko saioako idazlanak irakurriko dira. 

Eskatzen die tentuz entzuteko, eta galderak sortzen zaizkien eta ea egitura ere 

mantentzen duten. 

Ikasleek eskua altxatu eta galderak egingo dituzte ostera, hutsuneak daude zenbat 

istorietan,nork, noiz, zergatik, nola... 

 

 DINAMIKA IPUINAREN ERAIKUNTZA:  ALBISTEEN JOLASA 

Helburu orokorra: Antzegikintza eta interpretazioaren bitartez sortu duten 

istorioak azaleratu. 

Antolaketa: Istorioak sortu zituzteneko talde berean 

Iraupena: 15 minutu prestakuntza eta aurezpenerako. 

Nola: Albistegien talde baten ereduari helduz euren istorioa kontatu, aldaerarik 



beharko balu istorioak hala egingo dute.  Aurkezlearen figura, estudioan dagoena, 

istoriaren lehen atalari ekingo dio, nortzuk, non eta noiz azalduko dituela. Paso 

emango dio kazetariari, albistea gertatu den tokian izangonda, arazoen berri 

emango du. Hirugarren atalean, arazoaren konponbidea kazetaria elkarrizketatzen 

ari den lekukoak /lagunak kontatuko du. 

Telebista aurrean baleude aurkeztu beharko dituzte euren istorioak. 

Guk azalpena eta adibidea egingo diegu.  

Aurkezle bat, estudioan 

Erreportari edo kazetari bat, tokian tokiko 

Protagonistak, istoriaren partehartzaileak 

Paso eman eta galderak egin, eta istorioa osatuko dute. Ensaiatuko dute 

 

 DINAMIKA "ETORKIZUNA IKERTZEN": ASMAKIZUNA 

Helburua: Nahi/Desiatzen duten etorkizuna irudikatzea 

Antolaketa: Lehendabizi borobilean eta gero bikoteka. 

Iraupena: 5 minutu borobilean, 15 minutu bikoteka eta ondorentalde aurrean 

aurkezpena 

Nola: Denboraren lerroa gogorarazten diegu, eta gogora ekartzen dugu azken 100 

urtetan sortu diren asmakizunak. Galdetzen diegu eta apartu teknologikoez gain 

erantzun ezberdinak ikertzen ditugu, hozkailuak, txigorgailuak, lehorgailuak, labe 

elktrikoak, xurgagailuak... 

Asmaitzaile bikotea izan daitezen proposatzen zaie. Lehendabizi pentsatu eta 

ondoren gaur egun esistitzen ez den eta beraiek etorkizunean  nahi luketen 

asmakizuna diseiñatu. 

Paperean egin duten diseiñuaz baliatuz klaseari aukerzten diote asmakizuna. 

Galderak egiteko aukera badago. 

 

 DINAMIKA ETORKIZNA IKERTZEN: POSTAL-TXARTELA  

Helburua: Euren buruari postal bat idaztea 

Antolaketa: lehendabizi borobilean eta gero bakarka 

Iraupena: 5 minutu 

Nola: Ikasle bakoitzak bere etorkizuneko "Ni-ari" idatziko dio postala. Bere buruari, 

alegia. Azaltzen zaie bertan itxaropen edo umorezko mezua idatzi ahal dutela, baita, 

etorkizunean ahaztu nahi ez duten zerbait idatzi ahal dute, edota etorkizuneko 

kontuak nolakoak izango diren asmatzera jolas dezakete. 



 

 DINAMIKA: IDAZMENA 

Helburu orokorra: Idazmenaren bitartez euren berezko ideak azaltzeko aukera 

ematea. 

Antolaketa: Banaka, lurrean edo mahaian eserita. 

Iraupena: 15-20 urte bitartean, ikaslearen arabera. 

Nola: Ikasleak ahuldunduz.  Orain arte ariketa guztiak taldeka edo bikoteka izan 

direla gogoraraziko zaie, orain berriz euren berezko ideiak garatzeko aukera izango 

dute. 


