
LEHEN HEZKUNTZAKO 6. MAILA 

5. UNITATE DIDAKTIKOA: 

GIZA ESKUBIDEEN PROIEKTUA FAMILIAN 



HEZKIDETZA 

- Irakaslearen gida 
 

MATERIALA 

- “Familiako giza katea” jolasa 

- “EMA.S.O.S telefonoa” jolasa 

- Ikasleen koadernoa 

- Familien koadernoa 
 
 

GAI ZERRENDA 



HEZKIDETZA,  
BERDINTASUNERAKO HEZIKETA 

BERDINTASUNA: 
 
- Ikasle guztiek, neskek zein mutilek, norbere 

autonomia, pertsonen arteko tratu onak eta 
erabateko hiritartasuna lortzeko heziketa eduki 
dezaten. 

 

- Errespetuz eta indarkeriarik gabe hazi, sentitu, ekin, 
ikasi, erabaki eta elkarbizi daitezen. 

 
 

 Nahiz arlo pribatuan nahiz publikoan Giza 
Eskubideak errespetatuz bizi eta elkarbizi daitezen. 

 

 Arazoak eta auziak biolentzia-eza erabiliz konpondu 
ditzaten. 

 

 Emakumeen aurkako indarkeriaren kontra egin 
dezaten. 

Ikasle oro, neska nahiz mutil, generoko rolik gabe: 
bizitzaren arlo guztietan pertsona osoak eta 
autonomoak. 
 

Giza Eskubideetan oinarritutako harremanak. 



LEHEN 
HEZKUNTZAKO 
HIRUGARREN 
ZIKLOA 

BIZITZARAKO PROIEKTU  
INTEGRAL PROPIOA 
 

- Pertsona osoak eta autonomiadunak  
   bizitzaren esparru guztietan: 

- Esparru publikoan eta pribatuan. 

- Zainketaren arloan eta ekoizpenean. 

- Familian eta gizartean. 

- Afektuetan eta kudeaketan. 
 

- Norberaren bizitzan, familian, lanean,  
  gizartean, eskolan, kirolean, kulturan,  
  politikan eta abar, tratu onak eta Giza  
  Eskubideetan oinarritutako harremanak. 
 

 

NAHIKO! 5-6 Logoa 
 

Emakumeen aurpegi erdi 

gorria. Desberdintasunengatik 

eta tratu txarrengatik triste. 
 

Emakumeen aurpegi erdi 

berdea. Berdintasunagatik eta 

tratu onengatik alai. 
 

HELBURUA: aurpegi berdeak 

egon daitezen portaerak 

identifikatu eta garatu. 



UD 5, GIZA ESKUBIDEEN PROIEKTUA NIRE 
FAMILIAN: 
 

- Familiaren elkarbizitza berdintasunaren eta  
kide guztien Giza Eskubideen ikuspuntutik. 
 

- Tratu onen familia: errespetua eta pertsona  
bakoitzaren babesa, bizitza proiektu pertsonal 
ezberdinen onarpena eta laguntza. 

UNITATEAK JOLASAK 

4. Ez naiz bakarrik bizi 
Kanta bizi-biziak. Maite al nauzu?. Nork bere 

bidea. Pertsonaia bikainak, zineman bakarrik? 

5. Giza eskubideen proiektua 

familian 
Familiako giza katea. EMA.S.O.S.  

6. Familian berdintasunez bizitzea Hitz katea. Bihotz minez 

LEHEN HEZKUNTZAKO  
6. MAILA 



IRAKASLEAREN GIDA: 
 
1. Helburuak eta edukiak 
 
2. Materialak eta ekintzak 
 
3. “Familiako giza katea” jolasa 
 
4. “EMA.S.O.S. telefonoa” jolasa 
 
5. Ikaslearen koadernoa 
 
6. Familiaren koadernoa 
 

IRAKASLEEN 
FORMAKUNTZA 



5. UNITATE 
DIDAKTIKOA 

GIZA ESKUBIDEAK ETXEAN, FAMILIAN, 
TRATU ONAK FAMILIAREN EGUNEROKOTASUNEAN 



GIZA ESKUBIDEAK 
ETA TRATU ONAK 

Eguneroko harremanetan, eguneroko 
jokabideez alde batera edo bestera ibiltzen 
den familia-bide bakarra identifikatzea: 
 

- Tratu onak, Giza Eskubideak garatzeko  
familia proiektua. 
 

- Tratu txarrak, desamodioa, Giza  
Eskubideen falta, indarkeria. 

 

Pertsonak, bikoteak, familiak … egunero joaten dira norabide batean 
edo bestean. Bere jokabideek, bere familia tratu onerantz edo tratu 
txarrerantz eramaten dute, Giza Eskubideerantz edo indarkeriarantz. 
 

Giza Eskubideak sustatzen, defendatzen eta bermatzen dituen gizarte 
batek, hori guztia, etxean, familian, bikotean, bizitzan eta eguneroko 
etxeko harremanetan ere egin behar du. 

GIZA ESKUBIDERIK GABE EZ DAGO MAITASUNIK, EZ DAGO TRATU ONIK. 
GIZA ESKUBIDEEN URRAKETEI BETI ETA LEKU GUZTIETAN EGIN BEHAR ZAIE KONTRA 



GIZA 
ESKUBIDEAK 
FAMILIAN 

BELDURRIK 
BADUT, 
LAGUNTZA 
ESKATUKO DUT 

Erasoak delitu dira 
etxean, kalean, 
tabernan, lanean eta 
etxean, toki 
guztietan. 
 

Emakumeen eta 
gizonen hitzek, 
eskubideek, beharrek 
eta proiektuek balio 
bera dute. 
 

Etxeko Giza 
Eskubideak pertsona 
guztien 
erantzukizuna dira, 
gizarte guztiaren 
erantzukizuna. 

Gertatzen ari dena 
ezkutatuz, portaera 
onartezinak ontzat 
eta normaltzak 
hartuz. 
 

Gizonen hitzei, 
eskubideei, 
beharrei eta 
proiektuei 
lehentasuna 
emanez. 
 

Bere 
lagunengandik, 
lanetik, familiatik 
eta abarretik 
emakumeak 
isolatuz. 



PAUSOAK 
 

 Asteroko saioetan ikasleekin: 
 

- “Familiako giza katea” jolasa ezagutu, landu eta jolastu. 
 

- “EMA.S.O.S. telefonoa” jolasa ezagutu, landu eta jolastu. 
 

- Ikasleen koadernoa bete, jolasak barneratzeko. Zatika egiten 

joan daiteke. 
 

 Eskolan landu ondoren: 
 

- Familien koadernoa etxera bidali etxekoekin landu, hausnartu eta 

partekatzeko. Zatika egiten joan daiteke. 
 

- Ez da “etxeko-lana”, ez da eskolan “zuzenduko”. Erabileraren eta 

etxean lortutako giroaren jarraipena egingo da. 
 

 

Unitate didaktikoaren materiala 

hiruhilekoan zehar erabili 

HIRUHILEKOAREN 
ANTOLAKETA 



ONLINE  
JOLASAK 

JOLASTU, BIZIARAZI, AZTERTU,  
HAUSNARTU: 
 

- Lan-talderako materialak. 
 

- Eguneroko egoerak, sentsazioak, bizipenak,  

   sentipenak,  harremanak... biziarazi eta  

   gogoratu. 
 

- Galdetu, aztertu, hausnartu, ulertu,  

   eztabaidatu, adostu, iradoki, aldatu... 
 

- Ondorioak, alternatibak, aldaketak… 

 

JOLAS BAKOITZAK 3 ATAL: 
 

- Hasierako tutoriala (azalpena) 
 

- JOLASA 
 

- Bukaerako laburpena (hausnarketa) 



HASIERAKO 

TUTORIALA 

ERABILERA: 
 
- Jolasa ezagutzeko. 
 

- Non dago tutoriala? 
 

- Lehenengo zikloko jolasetan (LH1 eta LH2) irakasleari alta 
ematerakoan azaltzen da. 

 

- LH3tik aurrera berriz, ikasle bezala alta ematerakoan azaltzen da. 
 

- Lehen partidetan talde osoarekin erabil daiteke eta gero taldeka edo 
banaka. 

 

- Tutoriala saltatzeko aukera dago botoi gorriari emanez. Adibidez, 
jolastu den lehen partidetan jadanik tutoriala egin bada eta jolasa 
jadanik ondo ezagutzen denean, ez da beharrezkoa berriro egitea. 



BUKAERAKO 

LABURPENA 

ERABILERA: 
 

- Partidaren emaitzak aztertzeko eta kontzeptuak finkatzeko. 
 

- Non dago laburpena? 
 

- Jokalari bakoitzari azaltzen zaio partida amaitzerakoan. 
 

- Lehen jokaldietan talde osoarekin erabil daiteke eta gero taldeka edo 

banaka. 
 

- Laburpeneko galdera batzuk jolastutako partidaren araberakoak dira. 



ONLINE 

JOLASEKIN 

JARDUERAK 

 

1.- JOLASTU AURRETIK, JOLASA EZAGUTU: 
 

- Kartak eta fitxak ezagutu, marrazkien eta hitzen 

esanahia argitu… 
 

- Irizpide anitzak erabiliz fitxak antolatu eta sailkatu. 

Pertsonaien ezaugarri komunak edota ezberdinak 

identifikatu. 
 

- Kartak kopiatu eta hormairudiak egin elkarren 

artean erlazionatuz, osatzen dituzten testu edo 

irudiak gehituz. Egungo albisteekin edota 

gertaerekin erlazionatu. 
 

- Nork bere burua edota beste pertsonak errespetuz 
ezagutu eta deskribatzeko hitzen zerrenda osatu. 
Erabiltzen al ditugu hitz batzuk neskentzat eta 
beste batzuk mutilentzat? Zergatik? 

 

- Hitz berrien hiztegi txikia egin. Hiztegia irudi, 
adibide, egoera edo esaldiekin lotu… 

 

- Karta edota fitxa berriak sortu. 

 

2.- JOLASTU 
ONDOREN, 

HAUSNARTU: 
 

 

- Egindakoa 

aztertu, 

zalantzak 

argitu… 
 

- Jolas amaierako 

online 

laburpena bete. 
 

- Ezkerreko  

laukiko ariketak 

egin. 
 

- Ikasleen 

koadernoko 

ariketak egin. 



5.UD-KO 
JOLASAK 

- “Familiako giza katea” jolasa 
 

- “EMA.S.O.S. telefonoa” 



TRATU ONAK SORTZEN 
DITUZTEN PORTAERAK ETA 
EGOERAK IDENTIFIKATZEA 
ETA GARATZEA,  
ETA TRATU TXARRAK 
SORTZEN DITUZTENAK 
IDENTIFIKATZEA ETA 
SAIHESTEA. 
 

- Joko-taulak etxebizitza bat 
irudikatzen du. Bertan, 
tratu txarrak edo onak egon 
daitezke. 

 

- Zenbait egoerek eta 
jokabidek areagotu egiten 
dute tratu onak emateko 
aukera. 

 

- Zenbait egoerek eta 
jokabidek areagotu egiten 
dute tratu txarrak izateko 
arriskua. 

 

- Jokoak egoera eta portaera 
horiek identifikatzen 
laguntzen du. 

“FAMILIAKO GIZA-KATEA” 

 JOLASA 



HASIERA 
 

Jokoa fitxa beltza eta fitxa 
zuria “logelan” daudela 
hasiko da. Jokoaren 
protagonistak dira. 
 
FITXA ZURIA 
 

Tratu txarrak jaso ditzakeen 
pertsona bat irudikatzen du. 
 
FITXA BELTZA 
 

Beste pertsonaren Giza 
Eskubideak errespetatzen 
ez dituen pertsona bat 
irudikatzen du. 
 
ATEAK 
 

“X” duten laukiak dira. 
Fitxak lauki horietatik pasa 
daitezke baina ezin dira 
bertan gelditu. 
  

* Joko hasierako tutorialean zehatz-mehatz azalduta 

JOLAS 

ARAUAK 1 



JOLAS 
ARAUAK 2 

Jokoan zehar fitxa gehiago sartu eta       
irtengo dira etxebizitzatik: 
 

FITXA BERDEAK: 
Fitxa zuriari lagunduko diote. Giza    
Eskubideak eta tratu onak bultzatzen    
dituzten portaerak dira. 
 

FITXA GORRIAK: 
Fitxa beltzari lagunduko diote.           
Indarkeria eta tratu txarren arriskua 
areagotzen duten portaerak dira. 
 
Fitxak BALKOIA, PASILLOA, SUKALDEA, 
LOGELA, EGONGELA… errotuloak dituzten lauki 
berezietara iristen direnean, sartu eta irtengo 
dira taulatik fitxa berdeak eta gorriak. 
 

Kasu horietan, mezu bat agertuko da eta, 
edukiaren arabera, fitxa berdeak eta gorriak 
sartu edo aterako dira etxebizitzatik. 
 



JOLASAREN DINAMIKA 
 
- Fitxa zuriaren eta fitxa berdeen taldea 

fitxa beltza inguratzen eta geldiarazten 
saiatuko da. Eta alderantziz, fitxa 
beltza eta gorriak fitxa zuria 
geldiarazten saiatuko dira.  

 

- Fitxa zuriarekin jolasten duen taldeak, 
bigarren partidan, fitxa beltzarekin 
jolastuko du. Eta alderantziz. 

 

- Dadoaren balioaren arabera, nahi diren 
fitxak mugitu daitezke. 

 

- Fitxa mugitzeko, fitxa gainean klikatu 
eta, ondoren, okupatu behar duen 
laukia klikatu. Fitxek ezin dute beste 
fitxen gainetik pasa. 

JOLAS 

ARAUAK 3 



 
- Indartsu eta adoretsu 

zaude. Indarrez beterik 
sentitzen zara. 
 

- Ez zaude bakarrik: 
 

- Lagunekin irten zara. 
 

- Lagun batek deitu dizu  
elkarrekin egoteko. 

 

- Senideek laguntza  
eskeini dizute. 

 

- Lanpostu on bat aurkitu 
duzu. 

 

 

- Tratu txarrak normalak direla pentsatu 
duzu. 

 

- Egia ezkutatzen ari zara. 
 

- Senideek ez dute tartean sartzerik 
nahi. 

 

- Bizilagunek ez dute ezer jakin nahi. 
 

- Egoera hau normala dela esan dizute. 
 

- Gertatzen zaizuna ez zaio inori axola. 
 

- Etxeko gauzak etxean konpontzen 
direla esan dizute. 

 

- Bikotea onerako eta txarrerako dela 
esan dizute. 

FITXA ZURIARENTZAKO PUNTU BERDEAK ETA PUNTU GORRIAK 



FITXA ZURIARENTZAKO PUNTU BERDEAK 

 
- Bere dirua eta aurrezkiak 

eskuratu ditu. 
 

- Norbaiti egia esatea erabaki 
du. 

 

- Sinetsi ez zion lagunak orain 
sinetsi dio. 

 

- Tratu txarrak gainditu zituen 
emakume bat ezagutu du. 

 

- Horrela ezin dela jarraitu 
erabaki du. 

 

- Egoera aldatu behar duela 
erabaki du. 

 

 

- Giza-eskubideak dituela sinetsi du. 
 

- Etxetik kanpo lanpostua bilatzen hasi 
da. 

 

- Bere lagunei deitu die elkarrekin 
egoteko. 

 

- Etxetik kanpo lanean hasi da. 
 

- Berarentzako denbora hartzen hasi 
da. 

 

- "EZ" esan nahi duenean, "EZ" esatea 
erabaki du. Eta “BAI” esan nahi 
duenean, “BAI” esatea. 

 

- "EZ" esan du, "EZ" esan nahi 
zuenean. 

 



“EMA.S.O.S. 
TELEFONOA” 
ROL JOLASA 

1. Jo egin nau, bai. 
 
2. Bultza egin zidan. Eta 
oihu eta garrasi pila. 
 
3. Diru guztia kendu dit 
eta berari eskatu behar 
diot egunero. 
 
4. Sexu harremanak. Oso 
bortizki hartzen nau, mina 
emanez. 
 
5. Nora noan, norekin hitz 
egin dudan, noiz etorriko 
naizen... 
 
6. Semeari laster berriro 
elkarrekin biziko garela 
esan dio. 
 
7. Dena gaizki egiten 
dudala esaten dit, ez 
dudala ezertarako balio. 
 
 

JASO DIREN EGOERAK 

Eztabaidatzeko, osatzeko, erantzuteko, 
antzezteko gidoiak, larrialdietarako 

telefono bati egindako deien hasierak jasoz 



8. Soilik hitz egiteko deitu dut. 
 

9. Odola darion zauri bat dut 
belarri atzean eta sendatzea 
nahiko nuke. 
 

10. Bart nere senarrak jo egin 
ninduen eta etxetik alde egin nuen. 
 

11. Aizan! Nere emaztea non den 
jakin nahi dinat! 
 

12. Barkatzeko eskatu dit, guztiz 
damututa dagoela. 
 

13. Nire senargaia pronto handiko 
gizona da. 

14. Orain arte ondo bizi izan 
naizela bere lepora esan dit. 
 

15. Batzuetan alaba joka hasiko 
dela iruditzen zait. 
 

16. Nire ahizpak tratu txarrak 
jasaten dituela uste dut. 
 

17. Nire bizilagun baten etxean 
zerbait gertatzen dela uste dut. 
 

18. Lehengo igandean diskotekan 
tipo bat jipoitu zuen ni 
begiratzeagatik. 
 

19. Nire amak eta izebak normala 
dela esaten didate. 
 

20. Nire senarra pertsona ezaguna 
da, oso lanpostu ona dauka, 
ospetsua da, baina… 

“Kadeneta familiarra” jolasean fitxa berdeak 
sartzen dituzten txartelak kontuan hartuta 

aztertzeko egoerak. Hau da, horrelako egoerak 
aurreikus, saihestu eta bideratzen lagundu 
ditzaketen Giza Eskubideen eta tratu onen 

aldeko portaerak identifikatzeko 

IKASLEEK ANTZEKO EGOERAK 
PLANTEATZEKO EREDUAK 



HITZ EGIN, HAUSNARTU, BARNERATU, LABURTU: 
 
- Hitzak eta marrazkiak markatu (“X” idatzi…). 
 

- Hitzak marrazkiekin lotu. Irudiak gehitu… 
 

- Galderak erantzun. Testuak idatzi… 

IKASLEEN 
KOADERNOA 

Landutako jolasei 

buruzko ariketak 

PDF 
betegarriak 



HITZ EGIN, HAUSNARTU, ADOSTU: 
 

- Hutsuneetan hitzak idatzi. Irudiak gehitu… 
 

- Fitxak osatu. Testuak bukatu. Galderak erantzun… 
 

- Hitzak eta marrazkiak markatu (“X” idatzi, zenbaki bera jarri…). 

FAMILIEN 
KOADERNOA 

Landutako jolasei 

buruzko ariketak 

PDF 
betegarriak 



FAMILIEN KOADERNOAREN 
ERABILERA 

PAUSOAK: 
 

1. Familiei koadernoen helburuak eta erabilera azaldu (ikus beheko 

laukia). 

2. Eskolan landu ondoren, familiei koadernoak bidali: USBan, e-mailez, 

eskolako web-ean ala plataforman zintzilikatu, inprimatuta banatu… 

3. Koadernoaren ariketak familiekin hitz egin, partekatu eta  

    hausnartzeko erabili. 
 
 

TOPAGUNEA DA, AUKERA BAT, EZ “EGINBEHARRA” 
 

 Eskolako lanetaz hitz egiteko eta hausnartzeko aukera. 
 Elkar ezagutzeko eta harremanak sendotzeko aukera. 
 Esperientziak, sentimenduak, balioak, erabakiak… BIZITZA 

partekatzeko aukera. 
 
 Ez dira erantzun bakarra eta egiteko modu bakarra duten ariketak. 
 Ez da beharrezkoa dena idaztea, dena erantzutea eskolara bidaltzeko. 
 Helburua, familian erabiltzea da, eskolaren laguntza eta 

jarraipenarekin. 



ONLINE MATERIALA ERABILTZEKO 
INFORMAZIO GEHIAGO 

“ONLINE JARRAIBIDEAK” pdf-a 

 

- Irakasleak materiala eta jolasak 

ezagutzeko pausoak. 
 

- Ikasleek materiala eta jolasak 

ezagutzeko pausoak. 
 

- Jolasak erabiltzeko pausoak. 
 

- Hausnarketa: jolasaren 

laburpena eta koadernoak nola 

erabili. 
 

- Online jolasteko ohar teknikoak. 
 

- Irakaslea eta ikasleak online 

jolasetan alta emateko pausoak. 
 

- Nabigatzailean leiho 

independienteak nola sortu. 

 




