
 

 



 

JARDUEREN PROGRAMA IKUSLE TXIKIAK PROGRAMA 

 

 

 

“BIHOTZ BIHOTZEZ” programa elkarlotuta dauden bost jardueren segida baten 

gisara dago sortua. Jarduera horiek lanegun ezberdinetan burutzen dira, eta 

honako sekuentzia osatzen dute. 

 

 

 

  

PROPOSAMEN PEDAGOGIKOAREN LABURPENA 

 

EMOZIOAN MARRAZTUZ Lantegi esperimentala irakasleekin 

 

BIHOTZ BAKARRA Ikusle sortzaile bilakatzeko ekintzak 

 

BIHOTZ BIHOTZEZ Clown eta musika ikuskizuna 

 

BIHOTZAK ARTEAREKIN Oihartzun artistikoak ikasgelan 



 

EMOZIOAN MARRAZTUZ 
Lantegi esperimentala irakasleekin 

 

 
Heziketa artistikoak behaketa eta esperimentaziorako agertoki berriak 

marrazteko abagune bat irekitzen du, parte-hartzaileen, handi nahiz txikien, 

emozioetatik abiatuz. 

Edizio berri hau elkarrekin, hezkuntza komunitateak eta artistikoak, kultura 

arloko esperientzia iradokigarri bat jorratzeko erronka batekin hasiko dugu. 

Bihotza emozio indibidual nahiz kolektiboen metafora modura hartuta, 

irakasleekin egiteko lantegi praktiko bat proposatuko dugu. Helburua sormen-

energiarako une pribilegiatu bat sortzea da, proiektuan partaidetza aktiboa izango 

duena ondorio. 

Lantegiak emozioen gaia lan-ildo ezberdinen bitartez jorratzen du 

 Lengoaia artistikoa adierazpenerako tresna modura. 

 Taldekako eta bakarkako taupadaren balioa. 

 Emozioen aniztasuna. 

Esperientziak aukera ematen 

die irakasleei prozesu sortzaile 

bat bizi eta proposatutako 

gaiak hezkuntzari dagokionez 

ematen dituen aukeren 

inguruan gogoeta egiteko. 

Gainera, lantegian zehar 

programako jardueren 

sekuentzia aurkeztuko da eta 

proposatutako ekintzak 

garatzeko diseinatutako 

ikasmateriala banatuko da. 

Asmoa elementu guzti horien 

konbinazioarekin emozioen 

leherketa bat gertatzea da, 

parte-hartzaileei aukera 

emanez Artearekin jolasteko, zentzumenezko unibertso berriak aztertzeko eta 

espazio poetiko berriekin amets egiteko. Horrela, lantegia abentura berri horretan 

parte hartzeko desiraren ardatz bilakatzen da. 

  



 

BIHOTZ BAKARRA 
Ikusle sortzaile bilakatzeko ekintzak 

 

 

Hezitzaileek parte hartzen duen ikasgela bakoitzean burutzeko 

proposamena, programako ikasmaterialetik abiatuz. Ekintza hauen xedea da 

haurrak motibatzea “Bihotz Bihotzez” izeneko ikuskizunarekin goza 

dezaten. Halaber, baterako taupada bat bilatzea, ikusle bilaka gaitezen. 

Goiz batean, ikasgelan pakete gorri bat agertu eta haurren jakin-mina piztu 

egiten da. Pakete jostaria da, bere taupadekin mugitzen dena, taupa-taupa, 

taupa-taupa, espazio batetik bestera. Azkenean, akituta, leku batean 

geratzen da, barnean duena erakusteko prest. 

Irekitzean bihotz gorri handi bat topatzen dugu. Atzealdean, Rosi eta Meggy 

protagonisten gutun bat aurkitzen dugu, gure gorputz, oihal eta paper 

gorriekin taupadak batera ematen dituen bihotz bakarra sortzeko 

proposamenarekin. Ondoren, argazki batean edo beste euskarri batean, gure 

bihotz kolektiboa islatuko dugu, antzokian taldekako sarrera batekin 

trukatzeko antzezpenaren egunean. 

Hala, objektu sorpresa horrek bere emozioak erakutsi dizkigu eta “Bihotz 

Bihotzez” ikuskizunarekin gozatzeko antzokira joateko desira sorrarazi du. 

 

  



 

BIHOTZ BIHOTZEZ 
Antzerki eta clown ikuskizuna 

 

 

Rosi eta Meggyk haurrei harrera egiten diete antzeztokira iristen direnean. 

Mundu magiko baterako sarbidean bidelagun dira. Sartu eta itxaroteko 

erritual horrek ahalbidetzen du ikuslea harkor eta artistak, musikak, argiak 

eta eszenografiak eragindako berezko sentsazioekin adi egotea.  

Istorioarekin hasi aurretik, Rosik Meggy eta haren biolina aurkeztuko ditu, 

elkarrekin sartuko dira agertokira eta aktoresa pailazo modura azalduko da. 

Pixkanaka pertsonaia sortuko da. Publikoaren eta pailazoaren artean 

pixkanaka harreman afektibo bat sortzea da asmoa, ikusle txikiek pertsonaia 

ezezagun baten presentzia dela medio senti ditzaketen beldurrak gal 

ditzaten. 

Une horretatik aurrera istorioa hasten da. Arrautza beretik txori bat eta 

pailazo bat ernatzen dira, elkarrekin mundua eta adiskidetasuna ezagutzen 

dutenak. Guztia ongi doa, aharik eta zerbaitek elkar ezagutu dutela ospatzeko 

bi pertsonaiak egiten ari diren dantza alaia apurtzen duen arte, batak bihotza 

du, besteak ez. Gatazka ziurra da, izan ere, biek nahi dute bihotza izan. Hau 

elkarrekin haserretuta dauden bi lagunen arteko istorio bat da, lekualdatzen 

den bihotz baten istorioa eta inguruan duen mundua jakin-min eta 

xalotasunez behatzen duen pailazo batena.  

Kontakizuna asmatutako lengoaia batekin garatzen da eta zuzeneko 

musikak ekintza girotzen du. Ikuskizunaren sotiltasunari esker, ikusle 

txikiak unibertso poetiko batean murgiltzen dira, keinu, musika eta 

sentimenduz beteta dagoena. 
 
 

  



 

BIHOTZAK ARTEAREKIN 
Oihartzun artistikoak ikasgelan 

 

 

Antzezlan bat gertakizun liluragarria da eta euste-puntu egokia izan daiteke 

ikasgela barnean jarduera artistiko ezberdinak garatzeko. 

Antzezlana amaitzean, artistek bihotz zuri bat helaraziko dio ikusle 

bakoitzari. Bertan, koloreak eta formak baliatuz, beren emozio pertsonal eta 

indibidualak islatu beharko dituzte. 

Gure bihotz artistikoekin emozioen zuhaitz erraldoi bat eraikiko dugu 

ikasgelan. Bihotzekin batera bakarka nahiz taldean bizitako esperientziaren 

argazkiak zintzilika ditzakegu adarretatik. Bihotz bakarrarekin taupa egin 

dezakeen taldea gara, baina emozio eta bizipen berezkoak ditugun 

pertsonak ere bagara. 

“BIHOTZ BIHOTZEZ” laguntasunaz, haserreaz, borrokaz, gauzen aurkikuntzaz, 

jaiotzaz eta bihotzaren soinuaz mintzo da. 

 



 

Gai desberdin eta iradokitzaile ugari daude eta hauek ikasgelan jorratzeko 

mila modu desberdin daude. Zalantzarik gabe, taldearen aukerak eta 

beharrak ongien ezagutzen dituen pertsona gela bakoitzeko tutorea da, 

berak marraztu beharko du bakoitzaren sormenezko eta sentimenduzko 

ikerketa bidea. Lan ildoak zeintzuk izan daitezkeen jakiteko eta zenbait ideia 

emateko helburuarekin, Artearekin esperimentatzeko eta jolasteko jarrai 

daitezkeen zenbait proposamen deskribatuko ditugu jarraian. 

A. IKUSKIZUNAREN OIHARTZUNAK. 

“BIHOTZ-BIHOTZEZ” ikuskizunean 

bezala, neska-mutikoei musikarekin 

emango zaie ongietorria. Ondoren 

borobilean esertzeko eskatuko zaie 

bizitako esperientzia hitzetan azal 

dezaten: 

 Beraiekin sorpresa, goxotasun, 

tentsio, gozamen... momentuak 

partekatzea … 

 Istorioko bi pertsonaiek, pailazoak eta 

txoriak sentimendu eta irudi desberdinak 

sortzen dituzte. Taldearekin partekatu 

ikuskizuneko momentu desberdinak 

gogoraraziz: hasiera, borroka, 

adiskidetasuna, agurra... 

 Ezagutzen al zituzten haurrek biolina eta 

zeharkako txirula? Jolastu nolakoak ziren eta zein soinu zeukaten 

gogoratzera 

Amaitzean, neska-mutikoei musikarekin jolastera gonbidatuko zaie 

abentura musikal eta dramatiko bati hasiera emanez. 

B. BIHOTZAREN SOINUA 

Entzun al dezakegu? Eta beste pertsona batzuena? Interesgarria da 

bihotz guztiek ez dituztela taupadak erritmo berdinean ematen, ezta 

geureak ere. Bihotzak taupaden erritmoa aldatzen du emozioen eta 

jarduera fisikoaren arabera eta geure animoa ezagutzeko aukera ematen 

digu, nekatuta edo lasai egon gaitezke eta hauek identifikatu eta 

emozioak adierazi ditzakegu. 



 

Joko hau momentu desberdinetan errepika daiteke, horrela gure 

gorputzaren aldaketen jabe izango gara eta gainera bihotzaren soinuaz 

goza dezakegu. 

C. TUK-TUK. BIHOTZEKO ABESTIA. 

Erritmoa lantzea, taupadak bereziki. 

Haurrek bihotzaren erritmoa konposatu beharko dute Tuk – Tuk – 

Tuk...behe soinua eginez. Erritmoa gorputzeko zati desberdinekin 

eraman daiteke, oinekin, txaloka, bularrean kolpeak emanez...Denbora 

aldaketak egin (azkarrago, polikiago). 

Ondoreen parte-hartzaile bakoitzak hitz bat pentsatuko du, objektu bat 

edo ikuskizuneko pertsonaren bati izena ematen diona eta hau abesten 

erakutsiko zaie..  

 

Bi-o-li-na 

Txi-ru-la 

Pai-la-soa 

Ahul-ki-a 

Pi-ti-ki 

Bi-ho-tza 

Is-pi-lu-a 

Ka-io-la 

A-rrau-tza

Orain erritmoa eta abestia bateratu daitezke. Taldeak bihotzaren soinua 

egiten duen bitartean, erritmo berdinarekin, haur bakoitzak 

aukeratutako hitza abestuko du. 

D.  PERTSONAIAK DANTZAN. 

“BIHOTZ-BIHOTZEZ” ikuskizunean bi pertsonaia 

daude: txoria eta pailazoa. Nolakoak dira? Nola 

mugitzen dira?  

Soinua duen erritmo batekin lagunduta, haurrak 

pailazo eta txori bihurtuko dira espazioan 

askatasunarekin mugituz eta dantza desberdinak 

inprobisatuz: 

 Pailazoa pozik dago, buruarekin dantza egiten du, 

eskuekin, oinekin… 

 Txoriak zeruan zehar hegan egiten du, agertu eta 

desagertu egiten da, hegoekin dantza egiten du, batekin, 

mokoarekin nahastuz… 



 

Pertsonaia bakoitzaren dantza amaitzean, parte-hartzaileei pailazoen 

edo txorien eskultura bat egitera gonbidatuko zaie. Irakasleak eskulturei 

argazkiak aterako dizkio nahi izanez gero. 

E.  JAIOTZEAREN ESPERIENTZIA 

Jarduera hau bikoteka egin daiteke, bata “ama” 

izango da eta bestea txitatxoa, edo irakasleak 

“amaren” rola har dezake. Ehunak, zetazko 

papera edo beste material batzuk erabil 

ditzakegu txitatxoak izango diren neska-

mutikoak janzteko. Amak aterpe seguru 

bat sortuko du txitatxoarentzako: 

arrautza. Ondoren jaiotzeko prozesuan 

lagunduko dio eta kanpora ateratzen 

lagunduko dio. 

Arrautzaren barrutik jaiotzeko momentura 

arte fase desberdinak daude eta hauekin 

esperimentatu daiteke: 

 Mugimenduak arrautzaren barruan. Txitatxoak hatz 

bat, ahoa, oina...mugitzeko gai dela konturatzen da. 

 Arrautza-oskola apurtzearen prozesua. Motibazio 

desberdinak erabil daitezke: hotza dago, ez dakigu zer 

aurkituko dugun kanpoan... 

 Guztiz edo ia guztiz ateratzea. Lehenengo esku bat 

ateratzen da, gero oin bat, burua... 

 Kanpora ateratzea eta amarekin aurkitzea 

Jarduera hau bikoteka egiten bada interesgarria izango litzake prozesua 

errepikatzea baina rolak aldatuz. 
 



 

 

Kaixo! 

Teatro Paraiso gara. Biziki atsegin dugu zuekin jolastu eta 

zuentzako istorioak asmatzea. 

Laster bisitan joango gatzaizkizue Bihotz Bihotzez izena 

duen antzerki eta musikako istorio bat oparitzeko. 

Gustatuko litzaizueke zertan datzan jakitea?… Bai? Bada, 

antzokira etorri eta ikusle izatera jolasteko, zuen argazki 

bat eskatuko dizuegu, guztion artean bihotz erraldoi bat 

osatuz. 

Antzerkira etortzen zaretenean ekarri zuen argazkia eta 

“Bihotz Bihotzez” obrarekin gozatzeko sarrera handi 

batekin aldatuko dizuegu. 

Muxu handi bat. Zuen zain gaude! 

 

Paraiso Antzerkia 

 



 

 


