
 

  

Kafe didaktikoen babesle:  



Antzezlanaren gida didaktikoa 
Esku artean duzun txostena, Kibubu antzezlana ikusi ondoren, lehen hezkuntzako 

ikasleekinordu betez egiteko dinamika proposamen bat da.  

Haurren garapenerako oso baliotsua da jolastu, sortu eta mugimenduaren bidez 

deskubritzea. Gorputz adierazpenari esker, barnean duguna (irudimena, 

sentsibilitatea, sentimenduak, emozioak...) askeago kanporatzen dugu. Haurrak ongi 

pasatzen du bere burua adierazten eta besteekin elkartzen da; besteekin 

harremanak ditu eta talde bateko kide dela sentitzen du. Horrela mundu berri bat 

deskubritzeko aukera dutehaurrek: sortzeko gaitasuna deskubritu eta aztertzen dute, 

komunikatzeko gaitasuna garatzen dute (moduak, sentsazioak... elkarbanatzuz). 

Pixkanaka nork bere nortasuna eraikitzen doa, norberaren buruarekiko eta kideekiko 

konfiantza garatzen eta autoestimua igotzen. Beraz, gida didaktiko hau, haurraren 

hausnarketa eta adierazpenerako euskarri bat baino ez da. 

Helduok, gehienetan, elkarrizketa, teorizazio edo aholkuen bitartez helarazten 

dizkiegu baloreak haurrei. Egitasmo honek ordea, komunikazio modu sortzaile eta 

dibertigarri bat erabiltzen du haurrekin eta horregatik askoz didaktiko eta 

pedagogikoagoa da.Gurasoek edo irakasleek askatasuna, errespetua edo heziketari 

buruzko ikasgaiak erakusten dituztenean, haurrek entzuketa pasiboaren bitartez 

jasotzen dituzte. Antzerkiaren bitartez ordea, bizi egiten dute,ikus-entzuleak dira, eta 

horrek hausnarketa bideratuko du. Antzezlanean gertatzen dena, errealitatean 

gertatzen den egoera baten (edo batzuen) isla izango da eta horrek norberaren 

bizitzan aldaketa bat suposatuko du. 

  



Sinopsia 

Xebasek eta Cocók bikote artistikoa osatzen dute, biak dira pailazo. Ilusioa 

gainezka duten arren oraindik ez dute arrakasta nabarmenik lortu. 

Ikuskizun berria prestatzen ari direla, Xebasek egiazko gorila bat erostea 

erabaki du, hezur haragizkoa. Uste du gorila mendean hartu eta numeroak 

erakutsiz gero, sekulako txalo zaparrada jasoko dutela. Halere gorila ez da 

izango egunen joanean gehien ikasiko duena; bai Xebasek eta baita Cocók 

ere inoiz ahaztuko ez duten ikasgaia jasoko dute. 

Heziketa, errespetua eta askatasunaren inguruko ikuskizuna da. 

 

Antzezlanaren Fitxa Artistikoa  
Dramaturgia eta Zuzendaritza: Jokin Oregi. 

Aktoreak: Tomás Fernández Alonso, Ana Meabe, Javier Renobales. 

Diseinu artistikoa: TARTEAN Teatroa. 

Eszenografia: ATX Teatroa.  

Atrezzoa: Javi Tirado. 

Jantziak: Azegiñe Urigoitia. 

Iluminazioa: Milakamoon. 

Musika: Santiago Ramos. 

Diseinu grafikoa: Txapo creativos. 

Argazkiak: Guillermo Casas. 

Laguntza Teknikoa: Tarima. 

Teknikaria: Bea Santolaya. 

 

Antzerki konpainia: Marie de Jongh,  www.marieteatro.com 

Ekoizpen exekutiboa: TARTEAN teatroa. 

Ekoizpena: Ane Pikaza.  

Banaketa: María Goiricelaya,  652946184,banaketa@tartean.com 

 

http://www.marieteatro.com/
mailto:banaketa@tartean.com


 

 

 

 

Sentimenduen txokoa 

 

HELBURUAK: 

 Pertsona bakoitzari bere momentua eskaintzea. 

 Harrera atsegin bat egitea. 

 Elkar ezagutzea. 

 Bakoitzari bere momentua eskaintzea. 

 Norbera bere buruarekin nola sentitu den ohartzea. 

 Taldean onartua sentitzea. 

 Elkar errespetatzea. 

 

ADIERAZLEAK: 

 Urduritasuna,lotsa, beldurra … bezalako sentsazioak agertu ote dituzten. 

 Txandak errespetatu ote dituzten. 

 Erraza egin ote zaien beraien sentimenduak plazaratzea. 

 Norberaren txanda iristean nola sentitu ote diren. 

 Elkar errespetatu ote diren. 

 Dinamikaren aurrean ilusioa agertu ote duten. 

 

PROZEDURA: 

Hasieran, ikusitako antzerkiari buruzko hausnarketa bat egitea eskatuko zaie. 

Horretarako, Txoriak Txori kantua jarriko dugu eta denek hausnarketa egin 

dutenean, sentimenduen txokoaren dinamika azalduko diegu. 

Sentimenduak zer diren badakiten galdetuko diegu eta non sentitzen dituzten… 

horren inguruan hitz egiteko tartetxo bat eskainiko diegu.Ondoren sentimenduen 

panela aurkeztuko diegu: bertan sentimendu ezberdinak adierazten dituzten 



aurpegiak agertuko dira (triste, lasai, pozik…). Pertsona bakoitzari belkroz 

itsasteko “gomets” bana banatuko diegu eta gometsa itsasteko aukera izango 

dutela esango diegu, identifikatuen sentitzen den aurpegiaren ondoan eta baita, 

nahi izanez gero, bakoitzak bere sentimenduak taldeari plazaratzeko aukera 

izango duela ere. Banaka altxatzera gonbidatuko ditugu eta banan banan bakoitzak 

zera egingo du: 

Bere gometsa, aukeratu duen sentimenduaren azpian itsatsi eta antzerkian zehar 

sentitutakoaren inguruan hitz egiteko aukera izango du. 

 

OHARRAK: 

Musika egokia aukeratuko dugu, lasaia eta giro egokia lortu arte ez gara 

dinamikarekin hasiko. 

 

MATERIALA: 

Marrazkiak, gometsak eta musika. 

 

SEGURTASUNA: 

Arretaz behatuko dugu eta haurren bat larrituz gero gure babesa eskainiko diogu.  

Ez dugu inor behartuko eta bakoitzaren momentua errespetatuko dugu. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Isildu ha(d)i!  

 

HELBURUAK: 

 Sormena lantzea. 

 Talde lanean aritzea. 

 Guztien ideiekin istorio bat sortzea. 

 Besteen ikuspegia errespetatzea. 

 Besteen aurrean gure sentsazio eta pentsamenduak erakustea. 

 Pertsona bakoitzari bere momentua eskaintzea. 

 Norbera bere buruarekin nola sentitu den ohartzea. 

 Taldean onartua sentitzea. 

 Elkar errespetatzea. 

 

ADIERAZLEAK: 

 Urduritasuna,lotsa, beldurra … bezalako sentsazioak agertu ote dituzten. 

 Txandak errespetatu ote dituzten. 

 Erraza egin ote zaien beraien burutazio eta sentimenduak plazaratzea. 

 Norberaren txanda iristean nola sentitu ote diren. 

 Elkar errespetatu ote diren. 

 Dinamikaren aurrean ilusioa agertu ote duten. 

 

PROZEDURA: 

Hasieran, antzerkiari buruzko hausnarketa bat egitea eskatuko zaie: antzerkian 

zehar agertu diren kontzeptuak edo sentimenduak (bat aukeratu beharko dute). 

Horretarako, Txoriak Txori kantua jarriko dugu eta denek hausnarketa egin 

dutenean, “Isildu hadi” dinamika azalduko diegu. 



Jolaskide guztiak biribilean jarriko dira aulkietan eserita (edo lurrean), bat izan 

ezik. Zutik dagoena biribilaren barruan egongo da eta oinez, bueltaka, arituko da. 

Jolasean hasi aurretik,jolaskideek ozenki esango dute zein hitz aukeratu duten, eta 

jolasari ekingo diote. Adibidez: batek askatasuna; besteak, tristura; besteak, 

heziketa; besteak, beldurra... Behin hitz guztiak entzunda, erdian dagoen 

jolaskidea, oinez, bueltaka, istorio bat asmatzen hasiko da hitz horiek erabiliaz. 

Eserita daudenak bere hitza entzuten badute, altxatu eta erdiko jolaskidearen 

atzean ilara bat osatzen joango dira. Erdiko jolaskideak nahi duen unean edo zer 

asmatu ez dakienean, ISILDU HA(D)I! esango du, eta hura entzutean, une horretan 

zutik dauden jolaskide guztiak esertzeko aulki (edo leku) baten bila hasiko dira. 

Zutik geratzen den jolaskideak kontatuko du hurrengo istorioa. Ez da beharrezkoa 

jolaskide guztiak zutik egotea ISILDU HA(D)I! esateko. Ez da komeni talde oso 

handiak izatea, zaila izan daitekeelako hitz guztiak buruan izatea. (Gehienez 15eko 

taldeak) 

 

OHARRAK: 

Musika egokia aukeratuko dugu, lasaia eta giro egokia lortu arte ez gara 

dinamikarekin hasiko. 

 

MATERIALA: 

Musika. 

 

SEGURTASUNA: 

Arretaz behatuko dugu eta haurren bat larrituz gero gure babesa eskainiko diogu.  

Ez dugu inor behartuko eta bakoitzaren momentua errespetatuko dugu. 

 

 

  



Hausnarketa jolasa: emozioen bila 

 

HELBURUAK: 

 Partaide guztien parte hartzea sustatzea. 

 Talde lana bultzatzea. 

 Harremanak sendotzea. 

 Antzerkiaren bidez, sentimenduak lantzea. 

 Gai baten inguruan hausnarketa egitea. 

 Gozatzea. 

 

ADIERAZLEAK: 

 Gustatu ote zaien. 

 Jolasa ongi atera ote den. 

 Antzerkia ikusteak sentimenduak sorrarazi ote dizkien. 

 Enpatia eta sentimenduak errekonozitzea erraza egin ote zaien. 

 

PROZEDURA: 

Jolasa azaltzeko giro egokia lortu dugunean dinamikak zertan datzan azalduko 

dugu. Partaide bakoitzari koloretako paper zati bat banatuko zaio. Ondoren lau 

taldetan banatuko dira: gorriak, urdinak, berdeak eta horiak. Talde bakoitzak gelan 

zehar sakabanatuta dauden bere koloreko 5 paper bilatu beharko ditu eta 

aurkitzean, eseri eta bertan dauden galderei erantzun egokiak bilatu beharko 

dizkie. Ondoren talde bakoitzak, tokatu zaizkion galderak eta emandako 

erantzunakazaldukodizkiete beste taldeei. 

Ez dute jakingo baina talde bakoitzak galdera berdinak izango ditu, horien 

inguruan taldean hitz egiteko: 

  



 Zeri buruz hitz egiten du antzerkiak? 

 Pailazo eta gorilei buruz. 

 Animalia basatien askatasuna, errespetua eta maitasunari buruz. 

 Nola hartu mendean animalia basati bat. 

 Animalia basatiak mendean hartu dituzten espektakulu bat errealitatean 

ikusiko bazenu, zer sentituko zenuke? 

 Miresmena eta asko gustatzen zait. 

 Beldurra eta ez dut ikusi nahi. 

 Pena eta animalia bakoitza bere lekura bidaltzeko gogoa jartzen zait. 

 Nola sentitu da Kibubu antzerkian zehar? Zergatik? 

 Nola sentitu da Xebas antzerkian zehar? Zergatik? 

 Nola sentitu da Cocó antzerkian zehar? Zergatik? 

 Kibubuk erraz ikasi ditu Cocók erakutsitako gauzak baina Xebasek 

erakutsitakoei berriz muzin egin die. Zergatik? 

 Itsusiak direlako Xebasek erakutsitako gauzak. 

 Cocók erakusteko erabili duen moduagatik, Kibubu maitatua sentitu delako. 

 Cocó emakumea delako eta Xebas gizona. 

 

OHARRAK: 

Hitz egiteko txandak errespetatu. 

 

MATERIALA: 

Koloretako paperak eta galderak dituzten paperak. 

 

SEGURTASUNA: 

Sentimenduez hitz egiteko garaian gure babesa eskainiko diegu eta lasaitasunezko 

gune bat dela ziurtatu. Ez dugu onartuko inork beste bati barre egitea. 

 

 

  



Emozioak harrapatzen 

 

HELBURUAK: 

 Jolas baten aldaera berri bat ezagutzea. 

 Gorputza aktibatzea. 

 Irudimena lantzea. 

 Lan taldean aritzen ikastea. 

 Elkarlana sustatzea.  

 Talde izaera indartzea. 

 

ADIERAZLEAK: 

 Ekintzaren aurrean ilusioa azaldu ote duten. 

 Jolasaren aurrean antsietatea azaldu ote duten. 

 Galdu, irabazi edo tranpa bezalako hitzak aipatu ote dituzten. 

 Ekintza ongi ulertu ote duten. 

 Ekintzaren aurrean motibaturik azaldu ote diren. 

 Taldean funtzionatu ote duten . 

 Presiorik sentitu ote duten. 

 

PROZEDURA: 

Gehienontzako ezaguna den “pañuelito” jolasaren antzekoa izan arren aldaketa 

batzuk daude. 

Hasteko talde handian bilduko gara eta jolasa ondoren (gure artean adibide 

bisualak erabiliz), jolasa egiteko eremua zein izango den azalduko diegu, espazioan 

ongi koka daitezen. 

Azalpenak: 

Lehendabizi, talde osoa bitan banatuko dugu eta talde bakoitzarekin hezitzaile bat 

joango da egokitu zaion espaziora. Bertan, haur bakoitzari sentimendu bat 



banatuko zaio eta behin eta berriz errepasatuko dugu, denok gure zenbakia ongi 

ikasi artean. Denak prest daudenean pertsona bat bi taldeen erdian kokatuko da 

zapi bat eskuetan duela eta ozenki egoera bat esango du. Taldekideak, beraien 

egoera entzuterakoan,lasterkaabiatuko dira zapia hartzera. Zapia hartu eta bere 

taldekideengana besteak harrapatu gabe eramatea lortzen duenak puntu bat 

lortuko du bere taldearentzat. Behin sentimendu guztiak atera direnean, erdian 

dagoenak sentimendu bat baino gehiago oihuka ditzake: bi sentimendu 

izendatzerakoan: bata bestearen gainean jarriko dira (arre mandoka), hiru 

sentimendu: “erreginaren aulkian” eta lau sentimendu edo gehiago: bat airean 

(superman) eta beste guztiak bera eramaten. 

Jolas honetan ez da inor eliminatuko eta hezitzaileok neurtuko dugu jolasaren 

iraupena (interesa gal ez dezaten eta ez daitezen aspertu) 

Egoerak: 

Zer sentitzen du Cocók Xebasek Kibubu aurkezten dionean? Haserrea. 

Zer sentitzen du Kibubuk erratza ikusten duenean? Beldurra. 

Zer sentitzen du Xebasek ezin duenean sokarekin ezer egin? Etsipena. 

Zer sentitzen du Cocók ikusten duenean Kibuburi musika gustatzen zaiola? Poza. 

Zer sentitzen du Kibubuk panpinezko tximuarekin? Herrimina. 

Zer sentitzen du Xebasek erratza hartzen duen bakoitzean? Boterea. 

Zer sentitzen du Cocók Kibubuk behar duela? Maitasuna. 

Kibubuk ez du jaten. Zer sentitzen du? Tristura. 

 

OHARRAK: 

Sentimenduak esaten dituenarentzat komenigarria da papertxo bat eta arkatz bat 

eramatea, zein sentimendu esan dituen apuntatzeko.Horrela, denak aterako direla 

ziurtatuz. 

 

MATERIALA: 

Zapi gorria. 

 

SEGURTASUNA: 

Arretaz aukeratu lurra, erorketen kasuan mingarria ez izateko. 

 

 



Eranskinak 
 

Sentimenduen txokoa 

 

     

 

   

 

  



 Gorilak mugimenduan 
 

HELBURUAK: 

 Gure gorputza ezagutzea. 

 Keinuketa garatzea. 

 Irudimena lantzea. 

 Taldean lan egiten ikastea. 

 Talde-lana sustatzea. 

 Izaera kolektiboa indartzea. 

 

METODOA: 

Joko honetan kafe didaktikoan eman zaizuen silueten kaxa erabiliko dugu. 

 

ARGIBIDEAK: 

Jokora hainbat modutan joka daiteke. 

1. BIKOTETAN ATERATZEN DIRA. 

Ikasle batek txartel bat ateratzen du eta besteak jarrera erreproduzitzen du. 

Besteek zer izan daitekeen imajinatu behar dute, zer egiten ari ote den. 

Gero, bigarren txanda batean, emozio edo sentimendu batekin erlazionatu 

behar da. 

2. GELA BI TALDETAN BANATZEN DA. 

Talde batek txartelak ateratzen ditu eta kontrako taldeko ikasleei esleitzen 

dizkie. 

Bigarren taldea haiek nahi duten moduan kokatzen dira gunean jarrerak 

erreproduzitzen.  

Bere ikaskideak ikusita, lehenengo taldeak eszena horretan zer gertatzen ari 

den imajinatu behar du. 



3. GELA BI TALDETAN BANATZEN DA. 

Bi ilaretan kokatzen dira, elkarri begira. 

Ilara batek txartela erakusten du eta aurreko ikaskideak erreproduzitu egiten 

du. 

Arin-arin, haien artean txartelak aldatzen dituzte ikaskideek ziztu bizian 

jarreraz alda daitezen. 

Azkenik, bost aldaketen ondoren, bien artean mugimenduen segida osoa 

erreproduzitu behar dute. 

4. GELA OSOA. 

Silueten metodoa erabiliz, istorio bat osatu behar dute. 

Batzuek jarrerak erreproduzitzen dituzte eta besteek zer gertatzen ari den 

imajinatzen dute. Egoerak lotzen joan behar dira istorio txiki bat sortu arte. 

 

MATERIALA: 

Silueten kaxa. 

 

 


