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Sarrera

Gida honen helburua honako hau da: irakasleei hainbat tresna eskaintzea, neska-mu-
tikoekin genero-rolak lantzeko eta ezarritako maskulinitate-eredua —edo masku-
linitate hegemonikoa— zalantzan jartzeko. Gidarekin batera, ‘Superheroien bizitza 
pribatua’ audioipuina dator, Pandora Mirabilia eta Camila Monasterioren Héroes en 
zapatillas diskotik hartua, eta Zizur Nagusiko Udalaren bitartez euskaratua.

Héroes en zapatillas ipuin bilduman, mutikoak dira protagonista. Ipuinon xedea mas-
kulinitate-eredu anitz eta inspiragarriak aurkeztea da, estereotipoetatik haratago. 
‘Superheroien bizitza pribatua’ ipuinean, adibidez, maskulinitate hegemonikoaren 
eraikuntzan modu erabakigarrian eragiten duen gai bat lantzen da: mendeko pertso-
nen zaintza, eta ezbaian jartzen da zeregin hutsal eta baliogabe gisa duen estatusa.

Afera horietan barneratzeko, sarrera teoriko labur bat azaltzen da gida honen hasie-
ran eta, jarraian, hainbat kontzeptu funtsezkoren definizioak. Ondoren, jarduera sorta 
bat ikasgelan egiteko, adin-tarteka banatuta (lehen hezkuntzako 1. mailatik 3.era, ba-
tetik; eta 4. mailatik 6.era, bestetik). Egokiena adin-tarte bakoitzerako proposatutako 
hiru jarduerak hurrenez hurren egitea izan arren —bakoitzean alderdi jakin batzuk 
lantzen direlako (emozio-heziketa, genero-rol eta estereotipoak, zainketak)—, soltean 
ere egin daitezke. Hori bai, beti ere aurretik ipuina entzunda.

Eskaneatu QR kodea zure mugikorrarekin eta  
Superheroien bizitza pribatua ipuina entzun 
ahal izango duzu.

https://bit.ly/2RR8Pks

https://bit.ly/2RR8Pks
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Zergatik da garrantzitsua 
maskulinitatea lantzea?

Feminismoaren bultzadari esker, baliabide, tresna eta proposamen ugari eskuratu di-
tugu emakumeen eskubideak, berdintasuna eta ahalduntzea lantzeko. Azken urteotan, 
berebiziko ahalegina egin da neskatxoei erreferenteak eskaintzeko, emakumeek histo-
rian zehar egin dituzten ekarpenak bistaratzeko, estereotipo sexistak kolokan jartzeko 
eta emakumeei aukera sorta zabala eskaintzeko. Baina zer gertatzen da mutikoekin, 
gizonezkoekin? Zer egin behar ez duten esateaz aparte, zer proposatzen diegu?

Sarritan, genero-kontuei buruz ari garenean, nahasi egiten ditugu ‘generoa’ eta ‘emaku-
mea’, eta harremanaren beste aldea ahazten zaigu. Ahazten zaigu patriarkatuak, identi-
tate femeninoekin batera, identitate maskulinoak ere eraikitzen dituela. Horrenbestez, 
ezin liteke berdintasun eraginkorrik lortu egitasmo horretara gizonezkoak batu ezean, 
gizonezkoek ekiten ez badiote, emakumeen antzera, aldaketa-prozesuari.

Haurtzaroa oso etapa garrantzitsua aldaketa-prozesu ho-
rretan. Simone de Beauvoir parafraseatuz, gizona ez da 
gizon jaiotzen, gizon bihurtzen da. Mutikoak beren gene-
ro-identitatea eraikitzen ari direnez, horixe da eragiteko 
unea, ezartzen zaizkien estereotipoez eta aginduez ezta-
baidatzeko tresnak emateko eta gizon izateko ededu kal-
tegabeagoak eskaintzeko. Ikastetxeak gune pribilegiatuak 
dira maskulinitate hegemonikoa eztabaidatzen hasi eta 
hautabideak erakusteko, maskulinitate-eredu osasungarri 
eta bortizkeriarik gabekoak. Gida honen asmoa horixe da 
hain zuzen ere, bide zirraragarri horretan abiatzeko zen-
bait tresna ematea.

Baina zer gertatzen 
da mutikoekin, 
gizonezkoekin? Zer 
egin behar ez duten 
esateaz aparte, zer 
proposatzen diegu?
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Maskulinitate 
hegemonikoa

Maskulinitate hegemonikoa aipatzen dugunean, erai-
kuntza batez ari gara, “benetako gizona” zer den definit-
zen duen balio eta estereotipo multzo batez. Identitate 
hori besteekiko harremanean eraikitzen da eta aur-
kakotasuna du abiapuntu: maskulinitatea femini-
tatearen kontrakotzat ulertzen dugu. Gizonezkoek, 
txikitatik, zer egin behar duten baino gehiago, zer 
egin behar ez duten ikasten dute. Elisabeth Badinter 
filosofo frantsesaren esanetan, “benetako gizona” iza-
teak hiru gauza esan nahi ditu: emakumea ez izatea, 
mutikoa ez izatea eta homosexuala ez izatea. Baina, 
gainera, ez da aski ez izatea: etengabe erakutsi behar 
dute ez direla hiru gauza horietako bat ere, bai besteei, 
bai nork bere buruari.

Maskulinitate hegemonikoari zenbait 

ezaugarri eta tasun
esleitzen zaizkio:
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Benetako gizonak familiaren hornitzaileak dira, etxera dirua 
ekartzen dutenak edo, gutxienez, soldatarik altuena. Beren iden-

titatea, beraz, oso loturik dago rol produktiboari, lanbide bat iza-
teari. Lanak, dirua emateaz gain, definitu egiten ditu nolabait, 

beren identitatea definitzen du.

Benetako gizonak indartsuak dira, sekula ez dute 
ahuleziarik erakusten, ez dute negarrik egiten, ez 

dira kexatzen. Ez dute adierazten ez emoziorik, ez sen-
timendurik. Agertzea onartzen zaien emozio bakarra 
amorrua da. Oldarkorrak ere izan daitezke, oldarkeria 
beren “izaeraren” partetzat hartzen baita.

Benetako gizonek autoritatea eta boterea di-
tuzte. Berena da azken hitza bai etxean, bai espa-
rru publikoan. Ez dute zalantzarik egiten, zirt edo 
zart erabakitzekoak dira eta uneoro dakite zer den 
egin beharrekoa beraiek direlako egoera gober-
natzen dutenak.

Benetako gizonek ez dute inor zaintzen: haiek 
dira zaindutakoak. Ez dute zaintzen ez beren 
burua, ez bizitokia, ez inguruko jendea. Emakumeen 
(ama, arreba, neska-lagun, emazteen) zainketak ja-
sotzeko eskubidea daukatela sentitzen dute.

Benetako gizonak beti daude prest sexurako, pro-
miskuoak dira, emakumeak konkistatzen dituz-

te eta harropuztu egiten dira jendaurrean hori 
dela eta. Beste sexuarekiko harremanetan in-

dependentzia gordetzen dute beti.

Benetako gizonak ez dira erratzen. 
Erratzea eta barkamena eskatzea 

eredu maskulino horretan tokirik 
ez duen ahuleziaren erakusga-

rriak dira.
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Baldintza hobeak 
izaten dituzte 
lan-merkatuan, 
emakumeenak bai-
no kontratu hobeak 
eta soldata handia-
goak. Langabezia-
tasa baxuagoa pai-
ratzen dute, pentsio 
altuagoak jasotzen 
dituzte, eta gutxiago 
kostatzen zaie lan-es-
parruan gora egitea. 
Aitatasunak ez du ete-
ten edo ez dio kalterik 
egiten beren ibilbide 
profesionalari.

Ez dute zaintze-
ko obligaziorik 
sentitzen eta 
emakumeengan-
diko zainketak 
jasotzen dituzte 
bizitza osoan. 
Ez dituzte zuzen 
banatzen etxeko 
zaintza-lanak, baizik 
eta bikotekideen eta 
senideen esku uzten. 
Horrelako zereginen 
bat egiten dutenean, 
emakumeek eginda 
baino gehiago balo-
ratzen da.

Promiskuitatea 
ospe-iturri dute. 
Ez daukate zertan 
arduratu kon-
trazepzio-metodoez 
ez dutelako gogoz 
kontrako haurdunal-
dirik edota aborturik 
sufritu behar, eta 
aitatasunari uko egin 
diezaioketelako.

Espazio publi-
koa beraiena da. 
Autoritatea ai-
tortzen zaie eta 
estimatu egiten 
dira beren ekarpe-
nak. Hitzaren erabi-
lera, prestigioa eta 
ikusgarritasuna be-
reganatzen dituzte. 
Txikitatik gozatzen 
dituzte neskek baino 
independentzia eta 
autonomia han-
diagoak, eta eroso 
mugitzen dira gune 
publikoetan.

Pribilegio
Era horretan, maskulinitate hegemonikoari 
erantzuten dioten gizonezkoek pribilegio 
sorta bat goza dezakete:

Maskulinitate hegemonikoa eredu lortezin eta baztertzailea da, gizon asko uzten ditu 
kanpoan. “Eredu horretan”, Ainhoa Lópezek eta Arkaitz Gorritxok esaten dutenez 
(2018)1, “ez da edonor sartzen, eredu bat bakarra baino: gizona, heldua, zuria, hetero-
sexuala, jabetzaduna eta dibertsitate funtzionalik ez duena”.

1 Guía didáctica Construyendo feminidades y masculinidades alternativas, diversas e igualita-
rias, UNESCO Etxea, 2018.

“Ez da edonor sartzen, eredu 
bat bakarra baino: gizona, 
heldua, zuria, heterosexuala, 
jabetzaduna eta dibertsitate 
funtzionalik ez duena”
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Frustrazioa eragiten duen eredu he-
lezina da, baina, gainera, oso eredu ne-
kagarria da, etengabe eskatzen baitu gi-
zontasun mota hori erakustea. Taldearen 
uneoroko begiradari eta onarpenari lotu-
rik dago.

Zentzu horretan, maskulinitate he-
gemonikoak min ematen du, mailaz 
beheratzen dituelako estandar horiek 
betetzen ez dituzten norbanakoak eta 
taldearen zigor soziala ezartzen dielako. 
‘Maritxua’, ‘berezitxoa’ edo ‘ahula’ izateak 
ondorio zuzenak ditu beren bizitzetan, 
kasu batzuetan indarkeria edo bullying 
delakoa sufritu behar izateraino.

Emozionalki mutilatutako gizonak 
sortzen ditu, armadura ipini behar 
dutelako hauskortasuna ezkutatzeko 
eta emozioak ukatzeko. Hazten diren 
heinean, mutikoak autozentsuratu egi-
ten dira, eta emozioak erreprimitzen, 
ahul-itxurarik ez izaten, eta zaurgarrita-
suna eta sentimenduak gordetzen ikas-
ten dute. Horrek guzti horrek frustrazioa 
eta bakardade- nahiz isolamendu-senti-
penak ekartzen dizkie.

Autonomoak ez diren eta beren 
buruak zaintzen ez dakiten gizonak 
izaten dira: ez baldin badaukate zainke-
tez (etxeaz, mendeko pertsonez, gizonez) 
arduratuko den emakumeren bat, haiek 
ez dira arduratzen, ez dutelako ikasi.

Zainketak arbuiatzeak berez dakar, 
gainera, arriskuari buruzko ikuspegi 
positiboegia izatea eta, ondorioz, por-
tamolde arriskutsuak onartzea. Izan 
ere, gizonezkoek trafiko-istripu gehiago 
izaten dituzte emakumeek baino, gehia-
go dira espetxeetan baita beren buruaz 
beste egiten ere, eta eskola-uzte tasa 
handiagoa ageri dute.

Independentzia-aginduak laguntza 
eskatzen ez jakitea eta arazoak beren 
kabuz konpontzen tematzea esan nahi 
du gizonentzat. Horrek zailago bihurtzen 
die bizimodua. Gizon asko krisian sartzen 
dira zaurgarritasun egoeran aurkitzen 
direnean (gaixotasuna, mendekotasuna, 
zahartzaroa), laguntza behar dutelarik 
ezin direlako beren kasa moldatu.

Homofobia da maskulinitatearen oina-
rrietako bat, benetako gizonek ezin dute-
lako beste gizon batzuekiko sexu-irrikarik 
sentitu. Gizakideekiko edozein afektu- edo 
intimitate-adierazpen erreprimitzen dute, 
homosexualtzat har ez ditzaten.

Harreman afektiboetan, gizonek azpi-
ratzaileak izateko eta beren ezaugarri 
nahiz trebezia sexualez harrotzeko 
presioa sentitzen dute. Ezin diote beren 
buruari onartu ‘huts egitea’, aktiboak ez 
izatea edo sexurako gogorik ez dutela ai-
tortzea, ezbaian jarriko bailitzateke beren 
gizontasuna.

Ondorio 
kaltegarriak

Horregatik, pribilegio horiek gorabe-
hera, maskulinitate hegemonikoak on-

dorio kaltegarriak ere baditu gizonentzat:
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Zer egin dezakegu?

Ezinbestekoa da horrenbeste sufrimendu eragiten duen eredu hori deuseztea, eta 
gizon izatearen esanahiak ugaritzea. Begirada zabaltzea eta giza aniztasunari balioa 
ematea. Coral Herreraren1 hitzetan, “pertsonala politikoa denez, desobeditzen duen 
gizon bakoitzari esker, askatzen den gizon bakoitzari esker, hil egiten da pixka bat 
patriarkatua”.

Gorago azaldutako moduan, maskulinitate hegemonikoa eraikuntza bat da, baina 
ikasitako guztia desikasi ere egin daiteke. Horregatik, gizonak hainbat eratan saia dai-
tezke eraikuntza hori desegiten.

Lehen urratsa: kapaz izanik beren pribilegioak bereizi, 
ikusarazi eta zalantzan jartzeko.

Eguneroko mikromatxismoak aztertuz eta salatuz. Horrek, 
sarritan, korporatibismo maskulinoa apurtzea eskatzen du, 
taldearen presioaren aurka matxinatzea.

Emozioak adieraziz, armadura emozionala apurtuz, 
eta sentimenduei azaltzen utzita era asertibo eta 
konstruktiboan.

1 https://www.ajoblanco.org/blog/otras-formas-de-ser-hombres-son-posibles

1

3
2
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Beste pertsona batzuk eta tokiak zaintzen ikasiz, baita beren 
burua zainduz ere. Bizitzaren sostengurako zeregin oinarrizkoez 
arduratuz, era proaktiboan eta erantzukizunez, ez emakumeen 
laguntzaile gisa.

Emakumeekin itunak sortuz, haien balioa aitortuz eta 
ekarpenak estimatuz. Beste pertsona batzuek parte har dezaten 
uztearren pauso bat atzera egiteko gai izanda.

Harreman afektiboetan tratu ona praktikatuz, 
komunikazioan eta konfiantzan oinarritutako harremanak 
bideratuz. Haurrei irakatsiz elkarrekiko begirunetik eta 
aitortzatik aritzea funtsezko zeregina dela indarkeria 
matxistak saihesteko.

Erreferente pizgarri eta askotarikoak bilatuz, iraganeko 
eredu zaharkitu eta estereotipatuez haratago: 
leihakortasunaz, oldarkeriaz eta botereaz haraindi, afektuak 
eta zainketak baloratzen dituzten gizonak, edota gatazkak 
elkarrizketaren bitartez konpontzen dakitenak. Zentzu horretan, 
garrantzitsua da genero-identitatearekin eta orientazio 
sexualarekin zerikusia daukaten errepresentazio maskulinoen 
sorta zabaltzea. Transexualitatea nahiz genero fluidoak 
bistaratuz eta derrigorrezko heterosexualitatea baztertuz.

4
5

7

6

“pertsonala politikoa denez, 
desobeditzen duen gizon 
bakoitzari esker, askatzen den 
gizon bakoitzari esker, hil egiten 
da pixka bat patriarkatua”
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Hainbat kontzeptu baliagarri

Autozainketa
Gure ongizatea eta osasun 
fisikoa nahiz psikologikoa 
bermatzearren gau-
zatzen ditugun ekintzak.

Zainketak
Bizitzaren sostengurako ze-
regin beharrezkoak: jator-
duak prestatu, tresnak gar-
bitu, etxea gobernatu edo 
pertsona mendekoak zaindu 
(umeak, gaixoak, zaharrak...), 
baina baita sostengu emozio-
nala ematea, lagun egitea eta 
abar ere. Eguneroko jarduera 
horiek gabe ezingo genituzke 
egin beste guztiak.

Zama mentala
Etxeko lanak eta zaintza-lanak ku-
deatzeko beharrezkoak diren lo-
gistika, plangintza, koordinazioa 
eta erabakiak hartzeak eskatzen 
duen ahalegina. Zama mentala 
pisu ikusezina da, etxearen mar-
txa egokiaz arduratzen denari 
sortzen zaiona (gehien-gehiene-
tan emakumeari) buruak egin 
beharreko esfortzu iraunkor eta 
berariazkoagatik.

Erantzukidetasuna
Kontziliazio kontzeptuaren mugak gainditze aldera, erantzukidetasun kontzeptua ere propo-
satzen da elkarren artean loturiko hiru esparru uztartzeko: laborala, komunitarioa eta pribatua. 
Arduren eta zereginen banaketa bidezkoaren aldeko apustua egiten du. Erantzukidetasunak 
ulertzen du zainketez arduratzea ez dela emakumeei dagokien zeregin banakakoa, baizik eta ar-
dura kolektiboa, etxe barruan gizonei eta emakumeei doakiena, baina baita enpresei eta admi-
nistrazioei ere.

Kontziliazioa
Eguneroko bizimoduko zenbait esparru uztartzeko aukera, be-
reziki lana eta familia. Kontziliazioa errazteko, administrazio pu-
blikoek politika-jardunbide bat garatu dute, hala nola amatasun- 
eta aitatasun-baimenak, edoskitze-baimena edo seme-alabak 
zaintzeko lanaldi-murrizketak. Hala ere, bada gaizki interpretatze-
ko arriskurik, neurri horiek soilik emakumeei dagozkielakoan.
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Lanaren banaketa sexuala
Zereginen banaketa soziala, zeinaren arabe-
ra gizonezkoek bizimodua atera behar du-
ten lanpostu baten bitartez eta emakumeek 
etxearen kargu hartu behar duten. Banaketa 
hierarkikoa da: lanpostuak aitortza eta sol-
data jakin batzuk ekartzen ditu, baina etxeko 
lana lau hormaren artean egiten denez, iku-
sezina eta gutxietsia izan ohi da. Bi maila des-
berdindutan bermaturiko prozesu historikoa 
da: esparru pribatua (etxea eta familia) eta 
esparru publikoa (lana eta politika).

Lanaldi bikoitza
Lan-merkatuan erruz gehitu diren arren, ora-
indik ere emakumeak jotzen dira zainketen 
arduraduntzat. Ondorioz, lanaldi bikoitza 
bete behar izaten dute: etxetik kanpoko la-
naldia eta zainketen lanaldia.

Enpatia
Inoren sentimenduak eta emozioak haute-
man eta ulertzeko gaitasuna, eta bestearen 
tokian jartzekoa.

LGTBIfobia
LGTBI+ pertsonekiko arbuioa eta gorrotoa. 
Bereizkeriaren eta indarkeriaren bidez is-
latzen da, batzuetan oso modu sotilean, 
besteetan nabarmenago, hala nola irainen, 
esakune jakinen, bazterkeriaren eta eraso fi-
sikoen bidez.

Maskulinitate hegemonikoa
Gure kulturan gizona izatea zer den azaltzen 
duten balioak, jarrerak, portamoldeak, este-
reotipoak eta sineskerak orobiltzen dituen 
eraikuntza soziala.
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Patriarkatua
Emakumeen gaineko boterea gizonei (edo patriar-
kei) ematen dien menderakuntza-sistema. Antolaera 
sozial horretan, gizonak dauzka botere politiko eta 
soziala, familiaren gaineko aginpidea eta ondasunen 
kontrola.

Taldearen presioa
Gizarte-talde batek talde hori osatzen duten norbanakoen gain egi-

ten duen indarra, arau edo itxarobide sozialak betearazteko.

Lana
Beren premiei eta komunitatearen premiei 
erantzutearren pertsonek egiten dituzten 
jardueren multzoa. Bi ikuspegi ditu: pro-
dukzio-lana edo ondasunak eta zerbitzuak 
lortzeko burutzen diren jarduera ordain-
duak; eta ugaltze-lana edo bizitza sosten-
gatzeko egiten diren zeregin nornalean 
ordaingabeak. M. Ángeles Durán soziolo-
goaren iritziz, lana iceberg baten modukoa 
da: dirua kudeatzen duten taldeek gehien-
bat emakumeek egindako lan ikusezinari 
esker irauten dute flotean.

Pribilegioak
Pertsona jakin batzuei beren jaiotza-kon-
dizioagatik, gizarte-mailagatik edota talde 
zehatz bateko kide izateagatik ematen zai-
zkien abantailak edo trataera apartekoak.

Genero-rolak
Gizarte-sisteman sexua-
ren arabera emakumeei 
eta gizonei era berezi-
tuan esleitzen zaien 
jarrera eta portaeren 
multzoa.
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Lehen Hezkuntzako 
1. - 3. mailetarako 

jarduerak
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1
Lantzeko gaiak

Zainketak.

Zaintzean eta entzu-
tean oinarritutako 
adiskidetasuna.

Masajea.

Denbora

90 minutu.

Materialak

 ▶ Superheroien 
bizitza pribatua 
audioipuina.

 ▶ Supermisioa abes-
tia (edo dantzan 
egiteko beste abes-
tiren bat).

 ▶ Audio-irakurgailua 
edo bozgorailudun 
ordenagailua.

 ▶ Orriak, kartulinak 
eta koloretako 
arkatzak.

 ▶ Masajeak egiteko 
fitxa.

Audioforuma: 
Superheroien bizitza pribatua

HELBURUAK

• Haurtxoen zaintza-lanak bistaratzea eta baloratzea.

• Zainketari, adiskidetasunari eta enpatiari loturiko eredu masku-
linoak eskaintzea.

• Neska-mutikoak motibatzea beste pertsonak batzuk zaintzeko.

GARAPENA

1. Ipuina entzun
Giro lasai eta atsegina sortu, eta ikasleak gonbidatu eroso esertze-
ra, baita begiak ixtera ere, hala nahi badute. Adi egoten eta entzun-
go duten istorioaz gozatzera animatu. Dena prest dagoenean, 
Superheroien bizitza pribatua ipuina entzun.

2. Eztabaida zabaltzeko galderak
Taldean hausnartu, eztabaida suspertuz galderen bitartez:

 ▷ Gustatu zaizue ipuina?

 ▷ Zer gustatu zaizue?

 ▷ Zer gertatzen zitzaion Leotxuren aitari?

 ▷ Zer-nolako zereginak egin behar izan zituen mutikoak haurtxoa 
zaintzeko?

 ▷ Zailak dira lan horiek? Edonork egin ditzake?

 ▷ Zer jakin eta ikasi behar da haurtxoak zaintzeko?

3. Estatua bizidunen museoa
Haurtxoak zaintzeko beharrezkoak diren lanen harira, aipatuko 
dugu egunero zeregin asko egiten direla etxekoak zaintzeko. Zein 
dira zeregin horiek? Ideia-jasa egin etxeko lanak eta bizitzaren 
sostengurako lanak identifikatzeko: ohea egin, erratza pasatu, 
altzariak garbitu, jatekoa prestatu, erosketak, jostailuak ordenatu, 
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arropak garbitu, zabaldu eta lisatu, ipuinak irakurri, gaixorik da-
goen norbait zaindu, eta abar.

Jarraian, jarduera azaldu: estatua bizidunen jolasa. Musika ipini-
ta, parte-hartzaile bakoitzak dantzan egingo du etxeko zeregin bat 
egiten duen bitartean. Musika isiltzen denean, geldi geratu, esta-
tuen antzera. Irakasleak museo bitxi hori bisitatu, eta banan-ba-
nan galdetuko dio estatua bakoitzari zertan ari den. Talde zaba-
lean komentatu.

Jolasa hainbat aldiz egin daiteke, banakako dantza, binakakoa eta 
taldekoa konbinatuz, kooperazio-lana sustatzeagatik. Amaitzeko, 
mezu hau eman: lan mordoa egin dugunez, orain atseden hartze-
ko momentua da eta lanik egiteke egingo dugu dantzan. Horixe 
gertatzen da etxean eta eskolan: mundu guztiak parte hartuz gero, 
lehenago bukatzen dugu, gero jolastu eta ongi pasatzeko.

4. Zein da zure superboterea?
Ikasle bakoitzak bere burua marraztuko du superheroia balitz 
bezala. Lehenago bere botere sekretua aukeratu beharko du. 
Horretarako, ideiak piztu galdera honen bitartez: zer superbotere 
daukagu ikasgela honetan? Marrazkia egindakoan, elkarri erakutsi 
denek elkar baloratzeko.

5. Masajeen superboterea
Pertsona guztiok daukagu botere sekretu bat, maite ditugun 
pertsonak zaindu eta atsegintzeko: kilimak, igurtziak, laztanak eta 
masajeak egiteko boterea. Superbotere hori oraindik ezagutzen 
ez baduzu, praktikatzen hastea da kontua. Goazen ba! Musika la-
saigarria eta laguntza-fitxa erabiliz, binakako masajeak gidatuko 
ditugu.
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Lantzeko gaiak

Zainketak.

Afektuak eta 
emozioak.

Masajea.

Denbora

90 minutu.

HELBURUAK

• Zainketak bistaratzea eta praktikatzea.

• Beste pertsona batzuekiko afektua adieraztea.

• Zainketei loturiko genero-estereotipoak haustea.

• Ikasleak motibatzea etxea, guneak eta beste pertsona batzuk 
zaintzeko.

GARAPENA

1. Gymkana ikasgelan
Polikiroldegi bihurtuko dugu ikasgela. Ikasleak launaka batuko 
dira. Talde bakoitzak hainbat proba egingo ditu txandaka. Ikus de-
zagun zein trebeak garen zaintza-lanetan!

Probak:

 ▶ Supermisioa. Superheroien bizitza pribatua ipuinean bezala, 
proba hau haurtxo bat zaintzean datza. Panpina bati fardela eta 
arropak kendu, eta fardel eta pijama garbiak ipini.
Materialak: haurtxo itxurako panpina bat, fardel eta arropare-
kin, aldatzeko mantatxoa, eskuzapia, esponja, pix-oihal garbia 
eta ordezko pijama.

 ▶ Xabonadura: arropa zabaldu eta tolestu. Arropak edukiko di-
tugu saski batean, nahasita. Taldeko bi kidek arropa zabaltze-
ko sokari eutsiko diote; beste biak, lehenik arropa zabaldu eta, 
gero, batu eta tolesteko antolatuko dira.
Materialak: kamisetak, galtzerdiak, prakak, barruko arropak, 
eskuzapia… soka eta pintzak.

 ▶ Birziklatzekoak saskira. Zaborra bi zaborrontzi desberdinetan 
saskiratzea da helburua: paperak alde batetik, ontziak bestetik. 

Zainketen bost probak
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Taldekide bakoitzak sei aldiz bota ditzake “pilotak” (saiakera bat 
gauza bakoitzeko).
Materialak: paperezko pilotak, ontzi hutsak (botilak, hortzo-
re-tutuak...) eta bi zaborrontzi.

 ▶ Eskultura kooperatiboa. Talde bakoitzak eskultura bat eratuko 
du gorputza ez besterik erabiliz. Horretarako, lurra uki dezaketen 
gorputz atalen kopurua mugatu. Adibidez: eskultura bat egin, 
baina soilik 5 oin, 3 esku, 3 belaun eta 2 ipurdi egon daitezke 
lurra ukitzen (zenbat eta oin gehiago kendu, zailagoa eskultura 
eratzea). Mundu guztiak parte hartu behar du eskulturan.
Materialak: bost kartulina (bat talde bakoitzeko), eskultura egi-
teko jarraibideak bertan idatzita.

2. Maitasunaren abanikoa
Cada participante recibe un folio en blanco o de color y lo do-
bla a Parte-hartzaile bakoitzak orri zuri edo koloretako bat har-
tu, eta akordeoi baten antzera tolestuko du abaniko bat egiteko. 
Abanikoak eskuz esku pasatu, ikaskideek esaldi politen bat idazte-
ko abaniko bakoitzaren egileari. Helburua autoestimua eta maita-
suna adierazteko gaitasuna sendotzea da.

Materialak: orri zuriak edo koloretakoak, boligrafoak edo arkatzak.

3. Masajeen superboterea
Pertsona guztiok daukagu botere sekretu bat, maite ditugun 
pertsonak zaindu eta atsegintzeko: kilimak, igurtziak, laztanak eta 
masajeak egiteko boterea. Superbotere hori oraindik ezagutzen 
ez baduzu, praktikatzen hastea da kontua. Goazen ba! Musika la-
saigarria eta laguntza-fitxa erabiliz, binakako masajeak gidatuko 
ditugu.

Materialak: esteratxoak eta kuxinak, tokia erosoagoa izan dadin. 
Eduki ezean, lurrean etzanda edo ikasgelako jarlekuetan egin.
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3
Lantzeko gaiak

Oinarrizko bost 
emozioak: poza, 
tristura, amorrua, 
beldurra eta nazka.

Genero-
estereotiporik gabe-
ko emozio-heziketa.

Zainketa eta 
autozainketa.

Masajea.

Denbora

90 minutu.

Materialak

 ▶ Koloretako kartuli-
nak poza, tristura, 
amorrua, beldurra 
eta nazka senti-
tutako egoerak 
marrazteko.

 ▶ Koloretako 
arkatzak.

 ▶ Masajeak egiteko 
fitxa.

HELBURUAK

• Oinarrizko bost emozioak ezagutu eta bereiztea: poza, tristura, 
amorrua, beldurra eta nazka.

• Egoera jakin batzuei lotutako sentimenduak eta emozioak 
adieraztea.

• Gure emozioak asertibitatez adierazteko tresnak eskuratzea.

• Emozioak adierazteko orduan genero-estereotipoak haustea.

• Zainketak praktikatzea.

GARAPENA

1. Ipuineko pertsonaiak eta beren emozioak
Berriz hartuko ditugu Superheroien bizitza pribatua ipuina eta 
bertako pertsonaiak. Ikastaldeari galdetu, pentsarazteko: Zer 
emozio sentitzen dituzte ipuineko pertsonaiek? Aldarteak aipatu, 
banan-banan: poza, harridura, beldurra, ikara, nekadura, eta abar.

2. Bost emozioak
Pertsona guztiok gure artean desberdinak garela azaldu: bakoitza 
bat bakarra eta berezia da, baina denok ditugu bost emozio oi-
narrizko. Bost emoziook izendatu: poza, tristura, nazka, beldurra 
eta amorrua. Garrantzitsua da nola sentitzen garen konturatzea, 
emozioak adierazten eta konpartitzen jakitea laguntza eskatze-
ko (emozio ezatseginen kasuan) edota lagunartean gozatzeko 
(emozio atseginen kasuan).

3. Nik zera sentitzen dut…
Emozio bakoitza kolore batekin identifikatuko dugu eta bizpahi-
ru kartulina banatuko dizkiogu ikasle bakoitzari, hainbat kolo-
retakoak. Ikasle bakoitzak dauzkan koloreen arabera, emozio 
hori sentitu duen egoera bat marraztu eta deskribatuko du. 
Adibidez: nik beldurra sentitu nuen kalean galdu nintzenean; ni 

Emozioen bost aurpegiak
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triste sentitzen naiz lagun batekin haserretzen naizenean; eta 
abar. Amaieran, talde zabalean hitz egin egoera horiei buruz, nola 
jokatzen dugun honela edo horrela sentitzen garenean eta zer egin 
dezakegun hobeto sentitzeko.

4. Masajeen superboterea
Pertsona guztiok daukagu botere sekretu bat, maite ditugun 
pertsonak zaindu eta atsegintzeko: kilimak, igurtziak, laztanak eta 
masajeak egiteko boterea. Superbotere hori oraindik ezagutzen 
ez baduzu, praktikatzen hastea da kontua. Goazen ba! Musika la-
saigarria eta laguntza-fitxa erabiliz, binakako masajeak gidatuko 
ditugu.
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Lehen Hezkuntzako 
4. - 6. mailetarako 

jarduerak
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Lantzeko gaiak

Zainketak.

Zaintzean eta entzu-
tean oinarritutako 
adiskidetasuna.

Genero-rolak, es-
tereotipoak eta 
aginduak.

Masajea.

Denbora

90 minutu.

Materialak

 ▶ Superheroien 
bizitza pribatua 
audioipuina.

 ▶ Supermisioa abes-
tia (edo dantzan 
egiteko beste abes-
tiren bat).

 ▶ Audio-irakurgailua 
edo bozgorailudun 
ordenagailua.

 ▶ Masajeak egiteko 
fitxa.

4
HELBURUAK

• Haurtxoen zaintza-lanak bistaratzea eta baloratzea.

• Zainketari, adiskidetasunari eta enpatiari loturiko eredu masku-
linoak eskaintzea.

• Neska-mutikoak motibatzea beste pertsonak batzuk zaintzeko.

• Genero-rolak, estereotipoak eta aginduak era kritikoan 
aztertzea.

• Aniztasuna, autonomia eta askatasuna sustatzea genero-rolak, 
estereotipoak eta aginduak gaindituz.

GARAPENA

1. Ipuina entzun
Giro lasai eta atsegina sortu, eta ikasleak gonbidatu eroso esertze-
ra, baita begiak ixtera ere, hala nahi badute. Adi egoten eta entzun-
go duten istorioaz gozatzera animatu. Dena prest dagoenean, 
Superheroien bizitza pribatua ipuina entzun.

2. Eztabaida zabaltzeko galderak
Taldean hausnartu, eztabaida suspertuz galderen bitartez:

 ▷ Gustatu zaizue ipuina? Zer gustatu zaizue?

 ▷ Zer gertatzen zitzaion Leotxuren aitari?

 ▷ Zer-nolako zereginak egin behar izan zituen Paulek haurtxoa 
zaintzeko?

 ▷ Zailak dira lan horiek? Edonork egin ditzake?

 ▷ Zer jakin eta ikasi behar da haurtxoak zaintzeko?

 ▷ Familietan, nork zaindu ohi ditu haurtxoak? Zergatik?

Audioforuma: 
Superheroien bizitza pribatua
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3. Genero-estereotipoei buruzko balioen barometroa
Eztabaida eta ideien trukea sustatzeko jarduera bat da. Ikasgelan 
toki zabala utzita, ikasleak ilaran jarriko dira erdi-erdian. Ozen 
irakurri zenbait esaldi, ikasle bakoitzak bere tokia aukeratzeko: 
balioaren alde (gelaren eskuinaldera joan) edo balioaren kontra 
(ezkerraldera joan). Inork ezin du erdian geratu, jarrera hartzea 
eta argudiatzen jakitea baita kontua. Esaldiak irakurri ahala, nes-
ka-mutikoak animatu beren jarrerak argudiatzen. Eztabaidatxo 
baten ondoren, irakasleak ideia guztiak jaso eta laburbilpena egin-
go du bere ekarpena ere eginez.

Esaldi batzuk:

 ▷ Gaur egun, emakumeek eta gizonek berdin-berdin banatzen 
dituzte etxeko lanak eta haurtxoen zainketa.

 ▷ Haurtxoak emakumeek zaindu ohi dituzte, trebeagoak direlako 
horretan.

 ▷ Mutilek ez dute sentitzen neskek bezainbeste negar egiteko 
premia.

 ▷ Gizon batek negar egitea pixka bat itsusia da.

 ▷ Kirola mundu guztiarentzat da, baina egia da mutilak trebea-
goak direla.

 ▷ Mutilek zakila daukate eta neskek alua.

 ▷ Mutil batek printzesa- edo bailarina-mozorroak erabiltzen badi-
tu, normala da arraro edo ‘berezitxotzat’ hartzea.

 ▷ ‘Matxitoa’ izatea normala da, gizonak berez direlako apur bat 
oldarkorrak.

4. Masajeen superboterea
Pertsona guztiok daukagu botere sekretu bat, maite ditugun 
pertsonak zaindu eta atsegintzeko: kilimak, igurtziak, laztanak eta 
masajeak egiteko boterea. Superbotere hori oraindik deskubritu 
ez baduzu, praktikatzen hastea da kontua. Goazen ba! Musika la-
saigarria eta laguntza-fitxa erabiliz, binakako masajeak gidatuko 
ditugu.
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Lantzeko gaiak

Genero-ikuspegia.

Genero-rolak, este-
reotipoak eta agin-
duak publizitatean.

Maskulinitate eta 
feminitate hegemo-
nikoaren ereduak.

Genero-rol, estereo-
tipo eta aginduetatik 
urrundutako errefe-
rente barne-hartzai-
le edo inklusibo 
berriak.

Masajea.

Denbora

90 minutu.

5Betaurreko moreak

HELBURUAK

• Genero-ikuspegia azterketa-teknika gisa ezagutzea.

• Publizitate-mezuetan generoaren sozializazioa nola egiten den 
kritikoki aztertzea.

• Maskulinitate eta feminitate hegemonikoaren ereduak identifi-
katzea, baita eredu horiei loturiko rolak, estereotipoak eta agin-
duak ere.

• Ikasleak motibatzea mezu barne-hartzaile edo inklusiboak 
sortzen, genero-rol, estereotipo eta aginduetatik urrunduz.

• Zaintza-lanak praktikatzea beste pertsona batzuekin.

GARAPENA

1. Genero-ikuspegiari sarrera egin
Munduari betaurreko moreekin begiratzeak hauxe esan nahi du: 
konturatzea era batera edo bestera tratatzen gaituztela jaiotzan 
esleitu ziguten sexuaren arabera. Etxean, parkean, filmetan, ipui-
netan, telebistan, abestietan, albisteetan eta abar ematen dizkigu-
ten mezuetan, ideia bera azpimarratzen da: mundua bitan zatitu-
ta dago —gizonak eta emakumeak— eta desberdinak gara. Baina 
desberdinak gara benetan? Begirada horri genero-begirada edo 
genero-ikuspegia esaten zaio. Saio honetan betaurreko moreak 
erabiltzen ikasiko dugu.

Horretarako, haur eta gazteei zuzendutako publizitatea izango 
dugu ardatz. Iragarki batzuk ikusi, eta taldeka aztertuko ditugu.

2. Haur eta gazteei zuzendutako iragarkiak ikusi eta 
aztertu

Hainbat iragarki proiektatu eta, ondoren, fitxen bidez landuko ditugu, 
taldeka. Fitxetan galdera hauek azaltzen dira:

 ▷ Nori zuzentzen zaizkio mutilak/neskak agertzen diren iragarkiak?

 ▷ Zer kolore ateratzen dira?
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Materialak

 ▶ Iragarki sexisten 
sorta hautatua.

 ▶ Iragarki bar-
ne-hartzaile edo 
inklusiboen sorta 
hautatua.

 ▶ Bideo-irakurgailua 
edo bozgorailudun 
ordenagailua.

 ▶ Iragarkiak azter-
txeko fitxa.

 ▶ Masajeak egiteko 
fitxa.

 ▷ Nolakoak dira ahotsaren tonua eta erritmoa?

 ▷ Nolakoa da musika?

 ▷ Zer jolas sustatzen dira?

 ▷ Zer trebetasun baloratzen dira?

Talde batzuek neskei zuzendutako iragarkiak aztertuko dituzte 
eta, besteek, mutilei zuzendutako iragarkiak.

3. Eztabaida gidatua
Lehenbizi, taldeen lana talde zabalean komentatu. Metodologia 
posible bat: neskak agertzen diren iragarkietatik hasi (banan-ba-
nan ikusi talde guztien erantzunak) eta mutilak agertzen diren ira-
garkiekin jarraitu.

Ondoren, eztabaida edo gogoeta piztuko dugu galdera hauen 
bitartez:

 ▷ Zer ondorio atera duzue azterketa honetatik?

 ▷ Zergatik dira hain desberdinak neskentzako mezuak eta muti-
lentzako mezuak?

 ▷ Zuen ustez, mezu horiek bat datoz errealitatearekin?

 ▷ Zer ondorio izan ditzake mezu hain desberdinduak 
errepikatzeak?

 ▷ Alda daitezke mezu horiek? Nahi ditugu aldatu?

4. Beste iragarki batzuk
Eztabaidaren azken ideiatik abiatuko gara: gu ez gara mezu ho-
riekin jaiotzen, igorle batzuek ematen dizkigute eta horien ara-
berakoak dira. Hortaz, bai, aldatu daitezke; nahi izatea da gakoa. 
Iragarki barne-hartzaile edo inklusiboak proiektatu, eta taldeari 
galdetu: zer iruditzen zaizkizue beste iragarki hauek? Zer aldatzen 
da? Gehiago gustatzen zaizkizue?

5. Masajeen superboterea
Pertsona guztiok daukagu botere sekretu bat, maite ditugun pertso-
nak zaindu eta atsegintzeko: kilimak, igurtziak, laztanak eta masa-
jeak egiteko boterea. Superbotere hori oraindik ezagutzen ez ba-
duzu, praktikatzen hastea da kontua. Goazen ba! Musika lasaigarria 
eta laguntza-fitxa erabiliz, binakako masajeak gidatuko ditugu.
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Lantzeko gaiak

Zaintza-lanak eta 
bizitza sostengatzeko 
lanak.

Zaintza-lanen bista-
ratze eza.

Zainketa eta 
autozainketa 
genero-ikuspegitik.

Masajea.

Denbora

90 minutu.

Materialak

‘Egun bat 
Spidermanen bizitzan’ 
bistaratzearen fitxa.

Kartulinak.

Koloretako arkatzak.

Masajeak egiteko 
fitxa.

6
HELBURUAK

• Zaintza-lanak eta bizitza sostengatzeko lanak identifikatzea.

• Zainketek edonoren eguneroko bizimoduan duten garrantzia 
baloratzea.

• Ikasleak motibatzea zaintza-lanak egiteko.

GARAPENA

1. Bistaratzea: Egun bat Spidermanen bizitzan
Spiderman superheroia izan dadin zer superbotere ikusezin behar 
dituen pentsatuko dugu. Horretarako, ikasleak gonbidatu eroso 
eseri, begiak itxi eta istorioa entzutera: ‘Egun bat Spidermanen 
bizitzan’. Ozen irakurri. Ondoren, solasaldiari ekin galdera hauek 
abiapuntutzat hartuta:

 ▷ Zer iruditu zaizu bistaratzea?

 ▷ Nola sentitu zara?

 ▷ Zerk harritu zaitu?

 ▷ Zein dira Spidermani egunean-egunean laguntzen dioten super-
botere ikusezinak?

Solasaldian balioa emango diegu zaintza-lanei eta bizitza sos-
tengatzeko lanei, normalean gutxietsiak diren eta agerian jartzen 
ez diren lanak direlako, baina guztiz beharrezkoak bizitzari begi-
ra. Lan horiek ezin ditugu banaka egin % 100ean. Denok gaude 
beste pertsona batzuen zainketen mende, denok gara elkarren 
mendeko. Lan materialez ari gara —gosaria edo bazkaria, aska-
ria, afaria prestatu, ohea egin, arropak garbitu, gorde…— baina 
baita lan emozional eta afektiboez ere —inoren euskarri emozio-
nala izan, eskolako lanak egiten lagundu, paseoan atera, alboan 
egon, entzun…—. Zeregin horiek guztiak dira guretzat ‘superbo-
tere ikusezinak’. Argi eta garbi gera daitezen, zerrenda egingo digu 
arbelean.

Auzoko superheroiak
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2. Superbotereak martxan
Etxerako moduko gure superheroia sortuko dugu. Horretarako, 
parte-hartzaile bakoitzak pentsatu egin behar du aurreko jardue-
ran identifikatutako eguneroko superbotereetatik zein izango di-
tuen bere pertsonaiak.

Bakoitzak kartulina bat hartu eta horma-irudi txiki bat edo bineta 
bat egingo du, honako hauek aintzat hartuta:

 ▷ Pertsonaiaren marrazkia.

 ▷ Pertsonaiaren izena.

 ▷ Pertsonaiaren superbotereak.

 ▷ Pertsonaiaren deskribapena.

 ▷ Superheroi horren bizitzako egun baten laburpena.

Bukatutakoan, taldeari erakutsi eta horma-irudia egin pertsonaia 
guztiekin.

3. Masajeen superboterea
Pertsona guztiok daukagu botere sekretu bat, maite ditugun 
pertsonak zaindu eta atsegintzeko: kilimak, igurtziak, laztanak eta 
masajeak egiteko boterea. Superbotere hori oraindik ezagutzen 
ez baduzu, praktikatzen hastea da kontua. Goazen ba! Musika la-
saigarria eta laguntza-fitxa erabiliz, binakako masajeak gidatuko 
ditugu.
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I. Masajeak egiteko fitxa: 
‘Masajeen superboterea’

TESTU BAT SARRERA GISA:

Pertsona guztiok daukagu botere sekretu bat, maite ditugun pertsonak zaindu 
eta atsegintzeko: kilimak, igurtziak, laztanak eta masajeak egiteko boterea. 
Superbotere hori oraindik ezagutzen ez baduzu, praktikatzen hastea da kontua. 
Goazen ba!

Jar zaitezte binaka. Biotako bat jarlekuan eseri eta bestea zutik geratu, atzean. 
Eserita zaudetenok, eroso jarri, erlaxatu eta itxi begiak. Gozatzeko txanda duzue! 
Eta masajea emango duzuenoi, abisu bat: zuek ere gozatu, ongi sentiarazi bikote-
kidea, zaindu. Oso zeregin garrantzitsua da. Baietz primeran egin!

Hasteko, tolestu mahuka-muturrak… eta igurtzi ongi eskuak, berotzeko. Eskuak 
apur bat berotutakoan, hurbildu bikotekidearen aurpegira, baina ukitzeke, zuen 
beroa igar dezan, baimena eskatuz bezala. Orain, segundo batzuk igarota, ipini 
eskuak aurpegian eta bururaino igo, pixkanaka.

OHARRA: Hemendik aurrera, egunez egun alda daiteke masaje mota. Gorputzeko hain-
bat alderdi arakatzea da kontua. Batzuetan, masajearen ardatza burua eta aurpegia 
izango dira; besteetan, sorbaldak eta bizkarra; beste zenbaitetan, eskuak, hatzak eta 
besoak; eta, toki egokia edukiz gero, baita hankak ere. Hona hemen masajeak egiteko 
zenbait trikimailu baliagarri:

 ▷ Hatzak animaliak direla antzeratu: inurriak, sugeak, igelak, elefanteak eta abar… eta 
halaxe mugitu.

 ▷ Gorputzean marrazteko moduko istorio bat kontatu eta, halaxe, hatzekin, etxeak, 
euria (lodia eta mehea), eguzkia, elurra, eta abar marraztu.

 ▷ Hainbat teknika: presioa hatz-mamiekin; ukabilarekin, gogor baina astiro; irina ora-
tuz bezala; kili-kili eginez…

Gomendagarria da hasitako tokian bukatzea, eskuak pixka bat banatuta beroa emate-
ko, hasieran bezala.
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AMAIERAKO TESTUA:

Eta horrela, ia-ia konturatu gabe, lagunekin konpartitu duzue zuen superbotere 
sekretua. Superbotere horren ederrena zera da, edozein momentutan praktika 
dezakegula: amarekin, aitarekin, aitonarekin, osabarekin, arreba edo ahizpare-
kin, lagun minarekin… Proba ezazue, etxekoei erakutsi zer egin duzuen eta ikusi-
ko duzue zein ongi sentitzen diren. Baita zuok ere!
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II. Iragarkiak aztertxeko fitxa

NESKA TXIKI ETA GAZTEAK AGERI DIREN IRAGARKIAK

Zer kolore nagusitzen dira?

Nolakoak dira musika eta erritmoa?

Nolakoa da ahotsaren tonua?

Zer jarduera nabarmentzen dira?

Nolakoa da proposatzen den jolasa?

Nori zuzentzen zaio iragarki hori? Zergatik?

Zer iritzi duzu horretaz guztiaz?
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MUTIL TXIKI ETA GAZTEAK AGERI DIREN IRAGARKIAK

Zer kolore nagusitzen dira?

Nolakoak dira musika eta erritmoa?

Nolakoa da ahotsaren tonua?

Zer jarduera nabarmentzen dira?

Nolakoa da proposatzen den jolasa?

Nori zuzentzen zaio iragarki hori? Zergatik?

Zer iritzi duzu horretaz guztiaz?
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III. Iragarki sexisten sorta hautatua

 1. bideoa  https://www.youtube.com/watch?v=DdksMnGIB6M

 2. bideoa  https://www.youtube.com/watch?v=Y30YsNiXDXM

 3. bideoa  https://www.youtube.com/watch?v=9Shpnvicyxo

 4. bideoa  https://www.youtube.com/watch?v=cIMw9RcaUcs

 5. bideoa  https://bit.ly/3gdNQm0

IV. Iragarki barne-hartzaile edo inklusiboen 
sorta hautatua

 Eguberrietako iragarkia: Juguettos 

 ▷ https://www.youtube.com/watch?v=P8T7tJ0HCEQ

 Jostailurik hoberenak neskentzat (minutuak: 2:45, 3:15 eta 3:53)

 ▷ https://www.youtube.com/watch?v=kiswq3LEVjE

https://www.youtube.com/watch?v=DdksMnGIB6M
https://www.youtube.com/watch?v=Y30YsNiXDXM
https://www.youtube.com/watch?v=9Shpnvicyxo
https://www.youtube.com/watch?v=cIMw9RcaUcs
https://bit.ly/3gdNQm0
https://www.youtube.com/watch?v=P8T7tJ0HCEQ
https://www.youtube.com/watch?v=kiswq3LEVjE
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V. Bistaratzea: ‘Egun bat Spidermanen bizitzan’
Jar zaitez eroso zure jarlekuan. Istorio bat kontatzera noa, eta horri buruz pentsatzeko 
eskatuko dizut. Agian, lagungarria izango zaizu begiak ixtea, lasaitzea eta entzun ahala 
poliki-poliki imajinatzea.

Istorio hau autoz beteriko hiritzar zaratatsu batean hasten da. Hiri horretako etxe txi-
ki batean Peter gaztea bizi da, Peter Parker. Badaezpada, jakin ezazu nor den Peter: 
behinola armiarma batek zizt egin zion esperimentu zientifiko batean eta, ondorioz, 
araknidoen superbotereak bereganatu zituen. Horrelaxe bihurtu zen Spiderman.

Goizalde hartan, Peter oso nekatuta zegoen. Izan ere, gau osoa pasatu zuen armiar-
ma-gizonarena egiten; besteak beste, istripu baten ondoren helikoptero batean harra-
patuta geratutako zahar bikote bat salbatzen. Arrakastaz lortu zuen andre-gizon zahar 
biak onik ateratzea, baina jota iritsi zen etxera. Zopatxo bat hartu zuen —magiaz bezala 
agertu zitzaion platera logelan— eta gero, kakao-esne beroa. Geroago, goizean, gosaria 
ere prest zeukan esnatu zenerako, hori ere magiaz edo: ogi txigortua kakahuete-guri-
nez eta ahabi-marmeladaz bustia, kafesnea lagun.

“Horiek bai superbotereak”, pentsatu zuen Parkerrek izeba May-ri begira, bera baitzen 
egunero, magikoki, Peterren gosaria, bazkaria eta afaria mahaian agerrarazten zitue-
na. “Superbotere ikusezinak!”.

Gosaldutakoan, Peter dutxan sartu zen. Egun horretan, tatxan-tatxan!, esku-oihala gar-
bi zegoen, eta dena txukun-txukun. “Superbotere ikusezinak!”, pentsatu zuen berriro. 
Jarraian, jantzi egin zen. Arropa prest zegoen armairuan, Spidermanen jantzia barne, 
garbi-garbi, nahiz eta gauean zikin-zikin ekarri.

Unibertsitatera joan zen. Lehenbizi, Matematika. Errazagorik! Ondoren, Kimika. Erraza 
baino errazagoa! Azkenik, Fisika kuantikoa… Hor bai, hor galdu egiten zen Peter. 
Nolatan ba? “Ez dut tutik ulertzen”, esan zuen bere kolkorako. “Nahaste-borraste ga-
lanta! Bihar azterketa daukagu eta ez daukat ideiarik ere. Gainera, neka-neka nago hor-
metan gora eta behera ibiltzeagatik”. Orduan Gwen etorri zen, bere laguna.

“Zer gertatzen zaizu?”, galdetu zion. “Ezer ez, kezkatuta nagoela”, erantzun zion 
Peterrek. “Ez naiz konpontzen Fisika kuantikoarekin”. “Neuk lagunduko dizut, ongi 
moldatzen naiz”, erantzun zion Gwenek. Peterrek irribarre egin zuen, poz-pozik, eta 
pentsatu zuen: “Superbotere ikusezinak!”.

Arratsaldean, azterketaren kontuarekin lasaituta, etxerako bidea hartu zuen. Baina 
Madison Street kalean zihoala, neskatxo bat ikusi zuen zuhaitz batean, katutxo bate-
kin. Neskatxoa jaisten hasi zenean, zer eta zuhaitzaren adarra hautsi eta neskatxoa 
zintzilik geratu zen lurretik hiru metrora. Peter, di-da batean, Spiderman bihurtu zen. 
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Armiarma-sare super bat jaurti zuen zuhaitzeraino, eta salto egin zuen neskatxoari eus-
teko. Jendea, inguruan, txalo eta txalo ari zen. Horiek bai superboterereak, eta ikusga-
rriak gero, zeharo ikusgarriak!

Etxean, Mary Jane zeukan itxaroten, neska-laguna, azenario-pastel eta guzti, Peterren 
gustukoena. Mary Janek azenario-pastela egiten zuenean, ematen zuen superbotereak 
zituela. Superbotere ikusezinak! Mary Janek, Peter minberatuta zegoela ikusita, masa-
je bat eman zion. Beste behin ere, Peterrek pentsatu zuen neskaren hatzek superbotere 
ikusezinak zituztela.

Gauean, izeba Mayren haragi-pastela afaldu zuten. Afaritan, izebak bere egunaren mar-
txa kontatu zien, eta gazteei ere galdetu zien ea zer moduz bakoitza. Maitasunezko hitz 
horiek gustura sentiarazten zuten Peter. Dena sendatzeko balio zuten superbotere iku-
sezinak zituzten.

Peterrek gabon esan zien bi neskei eta lotara joan zen, zoriontsu. Biharamunean ere 
izango ziren ustekabeak.
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