
  



  

“NOMADAK” PROGRAMA 
 

 “ANTZERKIA ESKOLARA HELTZEN DA" kanpainak Haur Hezkuntzako bigarren 

zikloko neska-mutilei zuzendutako programa aurkezten dizue oraingo 

honetan: NOMADAK. 

 

Proiektu honen bidez, umeak antzokira eta beste arte mota batzuetara 

hurbildu nahi ditugu beste behin, beren garapen pertsonala lagundu eta 

aberasteko. Haurrak ikusle gisa hezten eta adierazpen artistikoetara 

gerturatzen lagundu nahi ditugu. Horrela, hainbat hizkuntza artistiko 

aztertu eta adierazteko, komunikatzeko eta jolasteko baliatzen ikasi ahal 

izango dute. Sormena sustatu nahi dugu, batez ere maneiatze- eta eraikitze-

gaitasunak. 

 

Proposatutako esperientzia artistikoa Paraiso Antzokiaren "nomadak" 

ikuskizunaren inguruan garatzen da. Horrela, kontenplazio artistikoaren 

aurreko, bitarteko eta ondorengo jardueren sekuentzia bat marrazten da. 

 

NOMADAK antzezlanean, protagonistak materialekin jolasten dira eta gauzak 

nahieran antolatzen dituzte. Hala, lerro batzuk, puntu batzuk edo paperezko 

plano batzuk tipi, horma edota uhar bihurtzen dira, hau da, materialak 

aukera ugaridun elementu ezezagun bihurtzen dira. Lorpen hori, espazio-

behar hutsagatik eta norabide orotan, ikusle txikiei erakutsi nahi dizkiegun 

irudi poetikoen multzo bilakatzen da. 

  



BIDEA ERAIKITZEN 

Ikusle sortzaile bihurtzeko ekintzak 

 

 

Gutun misteriotsu bat heldu da gelara, eta haurren jakin-mina piztu da. 

Gutun-azal handi batean dago, urdin koloretakoa. Itxita dago, eta bi 

emakume ezezagunek bidali dute: Sakak eta Tamánek. Baina, zer sorpresa 

du barruan? 

Irekitzean, gauzaz betea dagoela ohartuko gara: 

 Ireki eta letraz eta irudiz beteriko gutun bat aurkituko dugu; Sakaren eta 

Tamánen antzokirako gonbidapen bat da. Beren istorioa kontatu nahi digute, beti leku batetik bestera bidaiari. Ikuskizuna “NOMADAK” deitzen 

da. 

 Sarrera urdinak ikusle izateko eta antzerkiaz gozatzeko. 

 Ikusiko dugun ikuskizunaren kartel bat, Saka eta Tamanen argazki 

batekin, beraien etxe batean. 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOMADAK 

Antzerki ikuskizuna 

 

 

Bi eta bost urte bitarteko haurrak espazioarekin eta denborarekin 

harremanetan nola jartzen diren galdetzen genion geure buruari. Horrela, 

matematiken, geometriaren, arkitekturaren eta bestelakoen oinarriekin egin 

genuen topo. Abentura horri MAUSHAUS arkitektura lantegia batu zitzaion, 

eta batera istorio hau eraikitzen hasi ginen. 

Mundua ezagutzeke dugun esparru zabala da. Han barrena ibiltzen dira, leku 

batetik bestera, jakin-min handiko bi emakume nomada. Saka eta Taman 

dira, eta esperientzia berrien bila lurralde ezezagunak arakatzea maite dute. 

Egun batean, munduan noraezean, sorpresaz beteriko leku bitxi, 

desordenatu eta kaotiko batera heltzen dira, eta maitekiro zainduko duten 

arrautza erraldoia aurkitzen dute. 

Jolasaren, maneiatzearen eta esperimentazioaren bitartez, eszenatokia 

arkitektura, geometria eta matematika naturaltasunez sortzen dituen toki 

bihurtzen da. Materialak poetikoki eraldatzen dira, eta lerro batzuk, puntu 

batzuk edo paperezko plano batzuk tipi, horma edota uhar bilakatzen dira. 

Bitartean, arrautzaren barneko bizitzak taupaka darrai. 

Azkenean, jakin-min aseezinak aurrera jarraitzera bultzatuko ditu emakume 

nomadak, eta, bidean, gizakiek soilik ezagutuko dituzten aztarnak utziko 

dituzte. 

 



ARTEAREKIN JOLASEAN 

Oihartzun artistikoak gelan 

 

 

Ikusle txikiek garaiera txikia dute, baina handiak, izugarri handiak dira 

Artera eta Antzerkira hurbiltzeko eta gozatzeko gaitasunean. Munduaren 

esploratzaile kuxkuxeroak dira, eta Artea bizitzaren isla sortzailea da. 

Seguru asko, ipuin onekin gertatzen den bezala, “NOMADAK” ikuskizunak 
ikusle txikien fantasia piztu egin du. Gelara itzultzean, istorioaren denbora-

sekuentzia berreraiki dezakegu, egindako eraikuntzen eboluziotik abiatuta. 

Munduko hainbat etxetako irudiak joko dramatiko baterako gonbita izan 

daitezke, baita istorio baten ernamuina ere, idatzi eta irudika dezakeguna. 

Gainera, ikuskizunaren protagonista diren Saka eta Tamanen istorioekin jarrai dezakegu, “eta gero… zer gertatu zen?” galdera sinple baina 

iradokitzailearekin 

  



ERAIKUNTZAK IKASGELAN 
 

Oro har, ikuskizunaren eraikitze-lanean oinarritzea proposatzen dizuegu, 

arkitektura-esperientzia sustatzeko. 

MUNDUKO ETXEAK 

Proiektu honek umeengan arkitekturarekiko eta geometriarekiko interesa 

piztea du helburu. Ikasiko dute arkitektura egitea ez dela soilik eraikinak 

altxatzea; amestea, arakatzea, pentsatzea, irudikatzea, aztertzea, marraztea. 

etab. da, baina baita kalkuluak egitea, neurtzea, adieraztea eta eraikitzea ere. 

Lehenik eta behin, gure etxeei buruz eta munduko beste tokietako umeen 

etxeei buruz zer dakigun galdetuko diegu geure buruei. 

Haurrek dakitena baliatuko dugu gelan horma-irudi handia sortzeko. 

Ostean, gure bideari jarraituko diogu, zer ezagutu eta ikertu nahi dugun 

pentsatuz: 

 Etxeen koloreak. 

 Eraikitze-materialak. 

 Etxeak agertzen diren ipuinak. 

 Hainbat etxeren izenak. 

1. BEHAKETA-FASEA 

Hasteko, senideei laguntza eska diezaiekegu. Beren laguntzaz askotariko 

materialak lortuko ditugu, eta horiek gelan eta ikastolan ditugunen osagarri 

izango dira: ipuin herrikoiak, irudidun albumak, etxeei buruzko liburuak, 

Internetetik ateratako irudiak, ordenagailurako jokoak, filmak DVDan, 

aldizkarietako katalogoak zein panpina-etxeak. 

 
 
  



Tipi bat Iglu bat 

Gaztelu bat Etxe-orratz bat 

2. ERAIKITZEA 

Umeekin batera, Clementine Sourdais-en “Las casas del mundo” liburua/albuma 
irakurtzera gonbidatzen zaituztegu. Liburu 

horretan munduko hainbat tokitako etxeak 

aurkezten dira, esaterako: Errusia, Senegal, 

Mongolia, Groenlandia, Peru eta Espainia; 

eta etxe horien materialak ere azaltzen 

dira, hala nola: egurra, buztina, ehuna eta 

izotza. 

Etxe bakoitza tokiko ume batek aurkezten 

du. 

Hala, une batez, arkitekto izango gara, eta eraikitzeko teknika desberdinak 

aztertuko ditugu: 

  



Etxeei buruzko abestiak, poesiak eta asmakizunak 
ikasiko ditugu 

“Hiru txerritxoak” ipuina antzeztuko dugu, umeek 
sortutako txotxongilo batzuekin 

 

3. BARNE-EGITURA ETA KOLOREA 

Umeak bakarkako lana egitera gonbidatuko ditugu. Gure 

etxea eta hango elementuak marraztuko ditugu, eta, horri 

eskez, zenbakiak, eraikitze-teknikak eta etxearen atalak 

ezagutuko ditugu. 

 

 

Kolorea Van Gogh-en “Etxe horia” koadroaren kopien bidez landu dezakegu. 

          

4.  DRAMATIZAZIOA 

 



5. ONDORIOAK 

Ikerketa-lanari esker, munduko etxeei buruzko gauza ugari ezagutu ditugu 

eta gure arkitekto-gaitasuna deskubritu dugu. 

 Kolore askotako etxeak daude. 

 Indiarren etxeei tipi deritze, eta animalia-larruz eta makilaz eginak daude. 

 Iglua inuitek ehizara doazenean eraikitzen duten etxea da. Izotzez eginik 

daude. 

 Txinako etxeei pagoda deritze. 

 Etxe-orratzak oso eraikin garaiak dira. New York-en etxe-orratz franko 

daude. 

  Gazteluetan erregeak eta printzesak bizi ziren, eta harriz egiten ziren. 

Ikasitakoa liburu pertsonal batean bil 

dezakegu. Gero, etxera eraman eta abentura 

senideei erakuts diezaiokegu. 

 

 

 

 

6. AMAIERA POETIKOA 

Bukatzeko, Mª José Olavarría eta Gemma Capdevila idazleen “Hay Casas” 
liburua gelan irakurtzea proposatzen dizuegu. Liburu horrek hamaika 

aukera, hamaika ikuspegi, hamaika poema eskaintzen ditu; etxeak beste. 

Hala, itxuraz gaindi, etxeetan benetan garrantzia duena agerian uzten du. “Oraindik taupadak dituzten etxe abandonatuak daude. Bihotz handia duten 

etxe txikiak daude. Etxe batzuk kolorez beterik daude; beste batzuek, ordea, emozio hilak dituzte” [itzulpena]. Pertsonekin paralelismoa ezar dezakegu 

berehala, 

zalantzarik gabe, 

etxe horiek 

pertsonen isla 

baitira. 

  



 

Kaixo. 

Saka eta Tamán gara, bi emakume bidaiari. Leku 

batetik bestera goaz, mundua ezagutzen eta 

bizitzeko eta istorioak irudikatzeko tokiak 

eraikitzen. 

Gaur hemen gaude, bihar beste nonbaiten… Egun 
batzuk barru zure hirira helduko gara. Ezagutu 

nahi zaituztegu eta gure istorioa oparitu: 

NOMADAK. 

Ikastolatik irten eta antzokirako bidea bilatzen 

duten bidaiariak/nomadak izan nahi al duzue 

zuek ere? 

Emozioz beteriko lurralde berri horretan ikusiko 

dugu elkar. Ez hutsik egin! 

Muxu handi bat, 



 


