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• Funtzio sinbolikoaren eta

• Jolas sinbolikoaren inguruan

• Jarduera Fokuen diseinua

hausnarketa

ondorioa



Mahai bat?

1. Funtzio Sinbolikoa

Oinarrizko zenbait kontzeptu: adierazleak eta adieraziak
( signifikanteak eta signifikatuak )

Zer da hau?



1. Funtzio Sinbolikoa. Oinarrizko kontzeptuak: adierazleak eta adieraziak (signifikanteak eta signifikatuak)

Ez … Ez da mahai bat.

Ezin dugu esan objektua bera denik, objektua irudikatzen

duen zerbait da.

Kasu honetan Marrazki bat da. Gauza bat irudikatzen duen

zerbait da, hau da, adierazle bat. Hemen adierazi bat

(benetako mahaia) irudikatzen duen adierazle bat

(mahaiaren marrazkia) dugu.



Semiotikak, 3 adierazle mota ezberdintzen ditu:

• INDIZIOAK (edo indizeak) (0-18 hilab. inguruan), SINBOLOAK eta ZEINUAK.

• Indizioak ez bezala, SINBOLOAK eta ZEINUAK ezaugarri amankomun bat daukate:

kasu bietan adierazlea eta adierazia guztiz bereiztuta daude.

• Baina ere ba dute desberdintasun garrantzitsu bat : 

Sinboloetan, adierazlea eta adierazia, nolabaiteko antza dute. 

Adibidez: mahaiaren marrazkia, pistola eta tiro bat irudikatzen

duen eskuaren keinu sinbolikoa, etab. 

Beraz, ez dira ez arbitrario ezta konbentzionalak ere.

• Zeinuak, aldiz, arbitrarioak eta konbentzionalak dira

(= hitzarmen batean adostuak).

Adibidez: aulkia, chaise, silla, chair, szék…

1. Funtzio Sinbolikoa. Oinarrizko kontzeptuak: adierazleak eta adieraziak (signifikanteak eta signifikatuak)



Adierazle (signifikante) arbitrarioen eta ez arbitrarioen adibideak.

• SINBOLO eta ZEINUEN lehenengo hastapenak 18-24 hilab. inguruan agertzen dira, 

gaitasun edo funtzio berri baten agerpenari esker. Funtzio hau hiru izenez ezagutzen

dugu:  Funtzio sinbolikoa

 Funtzio semiotikoa,  edo

 Funtzio errepresentatiboa

1. Funtzio Sinbolikoa. Oinarrizko kontzeptuak: adierazleak eta adieraziak (signifikanteak eta signifikatuak)

ZEINUAK SINBOLOAK





2. Adierazleak (signifikanteak) -zeinu eta sinboloak-

eta pentsamenduaren garapena

• Zeinu eta sinboloak, gure adimenean informazioa irudikatzeko unitateak dira.

• Zeinu eta sinboloek mundua barneratzeko ahalmena ematen digute. Errealitatearekin

harremantzea posibilitatzen digute gure buru barruan, kanpoko mundu horretan zuzenean

jokatu behar izan gabe.

• Hau da gizakiaren adimenaren esentzia: gure munduarekiko egokitzapena optimizatzeko

barne mailan mundua era aberats eta sortzaile batean manipulatzeko gaitasuna.

• Beraz, zeinuak eta sinboloak pentsamenduaren edo adimenaren “adreiluak” dira. Eta

esan dugun bezala “adreilu” hauen lehen hastapenak 18-24 hilab. inguruan agertzen

dira, funtzio sinboliko (funtzio semiotiko, funtzio errepresentatibo) berri honi esker.

• Funtzio sinbolikoak “gaitasun sinbolikoak” deritzogun ahalmen berriak piztea posibilitatzen

du:

 Imitazio diferitua (aurrean eredua ez dagoenean) 

 Marrazkia

 Jolas sinbolikoa (“…banintz bezela”-ko jolasa”)

 Hizkuntza



3. Jolas sinbolikoaren zenbait ezaugarri

Jolas sinbolikoak –“banintz bezala” deritzogun jolasak jolasean sinboloen

erabilera dakar berarekin: platano bat eskutan hartu eta telefono bat balu bezala

aritzen den haurra, kartoizko kutxa bat hartu eta kamioi bat balitz bezala erabiltzen

duen haurra, eskuak igurtzi eta xaboia balu bezala aritzen den haurra, etab.

… edo Maddi, bere aitaren motozerra babesteko funda laranja hartu eta

bizkarrean jartzen duenean eta telebistako iragarkian bezala saltoka “¡estoy on-

line, estoy on line! kantatzen duenean…

Maddi



3. Jolas sinbolikoaren zenbait ezaugarri



3. Jolas sinbolikoaren zenbait ezaugarri

Ez dago erabateko adostasunik jolas sinbolikoa mugatu eta definitzeko garaian. Hala ere, 

badaude Garvey (1977) eta Linazari (1977) jarraikitzen oso zabalduak eta adostuak 

dauden zenbait ezaugarri. Bitan zentratuko gara:

 Jolas sinbolikoa barneko faktoreengatik baldintzatua dago, inolaz ere ez kanpoko

faktoreengatik.

Antzuolako Eskola. Bi urteko gela baten hiru haur medikuetara jolasten



Ez dago erabateko adostasunik jolas sinbolikoa mugatu eta definitzeko garaian. Hala ere, 

badaude -Garvey (1977) eta Linazari (1977) jarraiki- oso zabalduak eta adostuak dauden 

zenbait ezaugarri. Bitan zentratuko gara:

 Jolas sinbolikoa barneko faktoreengatik baldintzatua dago, inolaz ere ez kanpoko

faktoreengatik.

Haur hauen adibidean oso garbi ikusten da: medikuetara jolasten

dira ia inongo jostailurik erabili gabe: ez dago ez fonendo, ez

benda, ez xiringa, ez termometro, ez maskaratxo… ezta horrelako

beste inolako elementurik ere.

Ez dago kanpoko inolako eragilerik jolasa bultzatu edo

baldintzatzen duenik. Jolasa haurrengandik sortzen da, eta

aurretik aipatutako jostailuak ez egoteak, ez du jolasa ez

mugatzen ezta oztopatzen ere.

Kasu honetan, “gauzak konpontzeko” “tresna” gisa identifikatu dezakegun hori, 

nahikoa zaie jolasteko. Objektu hau, haurraren jarduera mental autonomo eta

sortzaileari esker, “medikuaren tresneriaren” adierazle (signifikante) bihurtua izan da.

3. Jolas sinbolikoaren zenbait ezaugarri



 Jolas sinbolikoan, adierazle (signifikante) eta adierazien (signifikatuen) arteko lotura 

ez da mugiezina. 

Haurrak objetu bera (adibide honetan egur zatia) adierazi (edo signifikatu) askoren 

(gaileta, sakeleko telefonoa, kotxe bat, karneta,…) adierazle gisa aukeratu dezake.

Objektu berbera erabiltzeko modu aberats eta sortzaile hau, pentsamendu aberats eta 

sortzailearen oinarrian eta muinean dago.

3. Jolas sinbolikoaren zenbait ezaugarri



Objektu bat adierazle (signifikante) bezala aukeratzeak, prozesu kognitiboak inplikatzen 

ditu: objektu bien ezaugarriak atera behar dira  komunean dituzten ezaugarriekin ohartu 

 eta, azkenik, objektu bat bestearen adierazle (signifikante) moduan aukeratu. 

Horrela, Maddiren adibidean, motozerraren funda telebistako iragarkiko interneteko

pintxoaren adierazle (signifikante) gisa aukeratu izana, objektu bakoitzaren ezaugarrien 

gaineko hausnarketa egin izanaren ondorio da:
7

Ziurrenik motozerraren fundaren

“kolore laranja”, “forma luzea” eta

“tamaina” iragarkiko pintxo horren

adierazle (signifikante) gisa hartzera

eraman duten ezaugarriak izan dira.

3. Jolas sinbolikoaren zenbait ezaugarri



3. Jolas sinbolikoaren zenbait ezaugarri



adierazleak

adieraziak



Orain arte, pentsamendu aberats eta sortzaile baten oinarriak jartzeko eta adierazle eta 

adierazien arteko lotura anitza –edo aldakorra– izatearen beharra azpimarratzeko, holako

adibideak erabili ditugu signifikante edo adierazle moduan: motozerraren funda bat, egur bat, 

komuneko tapa bat…

… baina adierazleak (signifikanteak) adierazien (signifikatuen) kopia txikiak miniaturizatuak

edo ez direnean, zer gertatzen da ?

4. Adierazleak  (signifikanteak) adierazien (signifikatuen) 

kopia direnean, zer gertatzen da?



Myrtha Choklerrek “Cómo se juega el niño cuando juega. Las raíces de la actividad

lúdica” artikuluan ondorengo hausnarketa egiten du:

« (…) Los símbolos adquieren su sentido en una actividad de metamorfosis del objeto, que 

se va construyendo mediante el reconocimiento (…) de ciertos atributos de los objetos de la 

realidad, y su inmediato desplazamiento hacia otros objetos: La propiedad de “hacer como 

que”.....una maderita larga “es” una cuchara que golpea contra un objeto que “hace de plato”; 

una caja de cartón se convierte entonces en un camión, un aro de mimbre en el volante de 

un auto, un bastón en un caballo, un recipiente deviene a veces una olla, otras, un barco o 

una cama, etc.»

Eta adin bakoitzerako jolas edo jostailuen egokitasunaz zera gehitzen du::

«Los niños pueden jugar mucho, aún sin juguetes; pero requieren de espacio y generalmente 

de objetos, en particular cuando son pequeños. Dentro del juego, los juguetes desempeñan 

una función de apoyo, en especial los que permiten la variabilidad y la multiplicidad de 

significados. Algunos reproducen la realidad de manera tan precisa, miniaturizados o no, 

que, justamente por eso, son los menos indicados para el desarrollo de la imaginación y de 

la creatividad en los niños.»

4. Adierazleak  (signifikanteak) adierazien (signifikatuen) kopia direnean  miniaturizatuak edo ez, 

zer gertatzen da?



Beste era batera esanez:

Eskura diren objektu edo jostailuek (jolas sinbolikorako euskarri direnak) adierazle/adierazi 

harreman anitz ez finkoak sortzen laguntzen ez dutenean, jolas sinbolikoa erabat pobretzen 

da: Hiltzen ez bada, azkenetan egon badago: objektuen erabilera, adierazle eta adieraziaren 

arteko harreman aberatsa libreki sortzeko aukerarik ematen ez dutelako. 

Horixe da, hain zuzen ere, errealitatea miniaturan erreproduzitzen duten objektuak haurren 

esku jartzen ditugunean ematen dena.

Helduak, jostailu horien begi bistako xarmak

liluraturik, (heldu begiradarekin, ez haur

begiradarekin), haurraren jolas sinbolikoa

piztu, sustatu eta areagotuko duela uste du.

Jostailu hauek haurraren jolasa pobretu

besterik ez dutela egiten ohartzean harritu

egiten da heldua.

Baina guztiz logikoa da: adierazle / adierazi

(signifikante / signifikatua) harreman aberats,

anitz eta sortzaileak eragozten dituztelako.

4. Adierazleak  (signifikanteak) adierazien (signifikatuen) kopia direnean  miniaturizatuak edo ez, 

zer gertatzen da?



4. Adierazleak  (signifikanteak) adierazien (signifikatuen) kopia direnean  miniaturizatuak edo ez, 

zer gertatzen da?



adierazleak adieraziak

4. Adierazleak  (signifikanteak) adierazien (signifikatuen) kopia direnean  miniaturizatuak edo ez, 

zer gertatzen da?



Jolas sinbolikorako lekurik geratzen ote zaio 

haurrari, mota honetako jostailuak eskaintzen 

badizkiogu?

4. Adierazleak  (signifikanteak) adierazien (signifikatuen) kopia direnean  miniaturizatuak edo ez, 

zer gertatzen da?







?
Jolas sinbolikorako lekurik geratzen ote zaio 

haurrari, mota honetako jostailuak eskaintzen 

badizkiogu?

EZ



Objektuak zenbait eta gutxiago adierazi, haurrak

gehiago jarriko du (bere aldetik)

Cuanto menos pone el objeto, más pone el niño (de su parte) 

“¡Un palo, un paalooo ! ¡gracias!, ¡gracias!” 



GELAKO ESPAZIOAREN DISEINUA :

JARDUERA FOKUAK

…Orduan… Zein objektu, zein material, zein jostailu?,

nola antolatu gela?



Ez Direktibotasuna

versus

Helduarengandik sortutako

proposamen kolektiboak eta dirigituak

Jarduera fokuen inguruan hitz egiten hasi aurretik...



Jarduera fokuen inguruan hitz egiten hasi aurretik, helduak egiten dituen proposamen

kolektibo eta jarduera zuzenduen egokitasuna aztertzea, beharrezkoa da.

Azterketa hau beharrezkoa da zeren eta proposamen kolektibo eta dirigituetan

oinarritutako metodologia eta jarduera fokoetan oinarritutako metodologiaren artean  

konpatibilidade eskasa dago. 

Jarduera fokoak konzeptua Myriam David-en “actividad libre espontánea del niño”-delako 

edo “actividad autoinducida”-delako konzeptuekin lotuta dago. Hau da, bere barnetikan

sortutako jarduera bat eta ez kanpotikan proposatutako eta eskatutako zerbait. 

0-3 adin tartean proposamen kolektiboak eta zuzenduak lan metodologia moduan ez

erabiltzeko hainbat arrazoiren artean bereziki 3 azpimarratzeko:

.

• Ez Direktibotasuna versus Helduarengandik sortutako proposamen 

kolektiboak eta dirigituak.



• Helduarengandik sortutako proposamen kolektiboak eta dirigituak

zalantzan jartzen.

1.



• Helduarengandik sortutako proposamen kolektiboak eta dirigituak

zalantzan jartzen.



• Helduarengandik sortutako proposamen kolektiboak eta dirigituak

zalantzan jartzen.

1.



Esfinterren jabetzari dagokionez, haur guztien maskuriek ez dute berdin funtzionatzen… 

… loari dagokionez, haur guztien nekea ez da momentu berdinean ematen…

… eta jatorduekin antzeko zerbait…

… modu berean, jolasari dagokionez, haur guztiak ez daude ez jarduera berdinean, 

ezta jarduera bakoitzaren iraupen berdinean interesaturik ere.

1.

• Helduarengandik sortutako proposamen kolektiboak eta dirigituak

zalantzan jartzen.

Las investigaciones realizadas en el Instituto Lóczy demostraron que,

cuando se le permite, el niño es capaz de determinar por sí mismo el

foco de su interés, organizando diferentes niveles en la concentración

de su atención y desarrollando actividades cognitivas que surgen de su

propia motivación.

Desarrollo de la inteligencia, manipulación y atención

Argentinako Osasun Ministeritzaren Ama-haurren programa



Adin honetan, haurren autonomia lortzeko prozesu honetan -atxikimendutik abiaturik-, 

haurren urrunketa, bereizketa (edo banaketa), banakotasuna (edo indibidualizazioa) eta 

identitatearen eraikuntza daude jokoan.

Eta bereziki helduak proposamen kolektiboak

eta zuzenduak egiten dituenean, bereizketa, 

banakotasun, identitate eta nortasun hauen

garapena oztopatzen da. Haur guztiek helduak

proposatutako gauza bera egin behar badute,

momentu berdinean, euren identitaterako ez

dago lekurik. Kolektibismoak banakotasun

prozesua oztopatzen du.

• Helduarengandik sortutako proposamen kolektiboak eta dirigituak

zalantzan jartzen.

2.



Direktibidadean oinarritutako metodologien efikazia eza eta pobrezia.

• Helduarengandik sortutako proposamen kolektiboak eta dirigituak

zalantzan jartzen.

3.



3.



3.



3.



3.



Proposamen mota hauen aurrean Francesco Tonucci-k gogoeta

hau egiten du:

El dibujo se utiliza como actividad preparatoria de la escritura, 

prefiriéndose obligar al niño a que coloree formas impresas (ya 

que posteriormente no tendrá que inventar formas distintas y 

nuevas) para que se acostumbre a «mantenerse dentro de los

márgenes». De esta manera, mañana «no se saldrá de la raya».

Francesco Tonucci

La Escuela como investigación
AVANCE editoriala. Barcelona 1975

3.



3. Tonucci-k ezagutu zuen Vanna lehen hezkuntzako lehen urtean. Vanna-k aurreko

urtean izan zuen maistra bera zuen eta berarekin zeraman aurreko urteko eskola

koadernoa

Vanna-ren marrazki bat, 5 urtekoen gelan zegoela

egina. Ikus ditzakegu profilaren erabilera, mugimendua

(besoak, eskuak…), eta detaileen aberastasuna



…baina hauek dira lehen hekuntzan Vanna-k egindako bi marrazki…

Tonucci-k dio: Su pobreza y abatimiento demuestra, no tanto la incapacidad de la 

alumna, como el desinterés de la escuela por los lenguajes expresivo-gráficos.

3.



3.



3.

Julcsi eta Tünde. Lóczy Sehaska-Etxea, Budapest



3.

Txirrinbil haurreskola





Jarduera Fokuak







Kattuka Haur Eskola, Arbizu



 Jarduera Fokuak espazio osoa gune desberdinetan banantzean datza, horrela jarduera 

foko desberdinak sortzen dira eta hauek fisikoki eta bisualki definituak egongo dira.

 Jarduera foko bakoitzean begien bistan dagoen material guztia haurrentzako eskuragarri 

egongo da.

 Jarduera foko bakoitzeko materialek, eurek artean, koherentzia-harremana izango dute 

edo saiatuko gara behintzat koherentzia hori ematen  (gaia, erabilera, ezaugarri batzuen 

antzekotasuna…):

- Adibide bat jartze arren, Katxarroekin jolasteko jarduera fokoan: flanerak, kaikuak, katiluak, 

poteak, flaskoak… eta holako materialekin osatuko da…            

 Jarduera fokoen erabilera, Zirkulazio Librearen printzipioan oinarrituko da: Haurrak nahi 

duen gunera libreki joateko aukera dauka eta era berean, bertan nahi duen denbora 

egoteko aukera.

 Zirkulazio Librearen printzipioak egoera batzuetan bakarrik murrizten da… eta egoera 

hori pasatutakoan Zirkulazio Librearen printzipioa indarrean berrezartzen da.

 Materialak eta objektuak beti jarduera foko berdinean aurkeztuko dira.

• Jarduera Fokuak nola antolatu. Hainbat irizpide.



• Jarduera Fokoak. Zein gune, zein material, zein objektu…

 Galdera hauentzako ez dago erantzun bat bakarrik,

 Erantzun erabat zehatzik ere ez dago,

 Beharrezkoa da guztioi inplikatzen gaituen bilaketa baten murgiltzea.

 Lehenik eta behin, eta irizpide orokor bezala, oinarri sinple bat planteatu beharko genuke: 

- Dena batera zalantzan ez jartzea.

- Bakoitzak ikusi behar du -aztertu behar du-, zerk funtzionatzen duen ondo zerk ez... 

eta zergatik.

(Zera ahaztu gabe: bati funtzionatzen diona beste bati ez dio derrigorrez funtzionatu behar, eta 

alderantziz).

- Ondo funtzionatzen duena –gunea izan zein materiala izan- gutxienez mantendu, 

eta hobetu badaiteke, hobetu... Eta beste kideekin partekatu.

- Ondo funtzionatzen ez duena –suposatzen da aztertu dugula- kendu edo erretiratu

(ikusi beharko dugu behin betiko atzera-egite bat den ala ez) .



• Jarduera Fokoak. Zein gune, zein material, zein objektu…

 Jolas sinbolikoaren eta errealitatea kopiatzen (miniaturan edo ez) duten jostailuen 

egokitasun falta kontutan hartuz, jarduera fokuak proposatzerakoan irizpide garrantzitsu 

bat:

Jarduera fokuek eta bere edukinek ez dute jolas sinbolikoa induzitu behar, ez dute jolas 

sinbolikoa exijitu behar, ez dute sinbolikoki jolastera behartu behar, ez dute sinbolikoki 

jolastera eragin behar. Ez dute forzatu behar (eta ez dugu fortzatu behar) jolasteko era, 

era sinbolikoa izatera.

Adibidez, imagina dezagun sukaldetxo bat, fregaderatxo bat eta frigorifiko bat dugula. Gelan 

dauzkagunez era sinbolikoan erabiliko direlaren espektatiba edo itxaropena dugu… baina zer 

gertatzen da ? Haurrek ateak zabaldu eta itxi, fregadera kendu eta azpitik sartu eta zulotikan

burua atera, kajoiak zabaldu eta itxi, eta holako gauzak egiten dituzte gelan…

Beharbada ikusten duguna desatsegina iruditzen zaigu. Beharbada haserre puntu bat sortzen 

du gugan… baina, non dago arazoa? Problema ez dago haurrengan, guk jarri dugun 

materialen baizik…

Eurek ahal duten moduan jolasten dute. Eurek ezin dute jolas sinboliko konplexu bat eratu… 

hori geroago dator. 



• Jarduera Fokoak. Zein gune, zein material, zein objektu…

 Proposatuko ditugun jarduera fokuek esperientzi sentsorialak pribilegiatuko dute. Jolas 

sinboliko eran jolasteko aukera emango dute baina material horrekin posible izango da 

jolastea, sinbolikoki izan gabe.

Imagina ditzagun egurrezko anillak ontzi baten: egun berean haur batek hartu eta kaja baten 

zirrikitu batetik sartzera dedikatzen da;  eta beste haur batek 5, 6 bat anilla sartzen ditu eskutik, 

pultsera moduan, eta telak dauden lekura doa zerbait hartzera buruan jartzeko eta segidan 

ispilura doa zer itxura duen ikustera.



Motrizitate globalerako jarduera fokua



0-1...



Antzuolako Eskola

... aurrerago...





Kattuka Haur Eskola, Arbizu



Lóczy. Budapest





Areneroa





Antzuolako Eskola



Kattuka Haur Eskola, Arbizu



Areneroaren masifikazioa ez da areneroaren

arrakasta, arazo baten seinalea baizik



- Harea transportatu daiteken edo ez…

- Harearekin lurrean jolastu daiteken edo ez…

- Zenbat arenero? bat?, bi?, harea sikua?, harea umela ?...

- Zein izango da areneroaren altuera? Zutik aritzeko, eserita edo kukubilko aritzeko…?

- Haurren kopurua mugatuko den edo ez…

- Harea bota daiteke gora, airera, kideei, begietara, burura…?

- Areneroa itxitura baten barruan egongo den edo ez…

- Areneroan erabili daiteken materiala eraman daiteke gelako beste gunetara edo ez… beste

gunetatik ekar dezkete tresnak eta materialak? (ezin da ezer sartu edo atera… edo bai?)
- …

Arauak eta limiteak.

Hausnarketa eta erabakiak hartzeko beharra



Arauak eta limiteak.

Hausnarketa eta erabakiak hartzeko beharra



Kattuka Haur Eskola, Arbizu



Katxarroekin jolastea



?



A l' espai de la cuineta

Holako jarduerak sukalde idearekin lotzea aurreiritzi bat da. Helduaren

aurreiritzi bat.

Jarduera honen gakoa bete, ustu eta transbasatu (edo ontziz aldatu) 

ekintzetan dago. Adin honetan sukalde baino gehiago, fisika da.



Buztina



Antzuolako Eskola
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Kattuka Haur Eskola, Arbizu



Agertzeko-desagertzeko tokia

[ izkutatzeko, gordetzeko, itxura aldatzeko…]











- Leku bat gordetzeko edo izkutatzeko. Ikusten uzten duen gortina batek kanpoa eta 

barrua bereizten ditu.

 Ezkutatzea, desagertzea, ageri izan, estali, itxura aldatzea, iluntasunaren bizipena… 

haurraren behar sakonekin lotuta daude. Bizipen horiei gune bat eman beharko genieke.

 Ez dago oso argi ekintza gune honetan zer egon beharko litzateke. Agian ez da gune bat 

baizik eta azpi-gune ezberdinekin osatutako gune bat, jarduera foko ezberdinekin 

osatutako gune bat. Zer imagina dezakegu bertan ?



- Leku bat gordetzeko edo izkutatzeko. Ikusten uzten duen gortina batek kanpoa eta 

barrua bereizten ditu.

- Gertu, itxura aldatzeko baliabideen lekua (oihalak, gonak, kapelak, antiojoak,  

koilareak, zapatak (eurenak baino handiagoak), etab.)

 Ezkutatzea, desagertzea, ageri izan, estali, itxura aldatzea, iluntasunaren bizipena… 

haurraren behar sakonekin lotuta daude. Bizipen horiei gune bat eman beharko genieke.

 Ez dago oso argi ekintza gune honetan zer egon beharko litzateke. Agian ez da gune bat 

baizik eta azpi-gune ezberdinekin osatutako gune bat, jarduera foko ezberdinekin 

osatutako gune bat. Zer imagina dezakegu bertan ?

Materiala presentatzeko modu desegokia



- Leku bat gordetzeko edo izkutatzeko. Ikusten uzten duen gortina batek kanpoa eta 

barrua bereizten ditu.

- Gertu, itxura aldatzeko baliabideen lekua (oihalak, gonak, kapelak, antiojoak,  

koilareak, zapatak (eurenak baino handiagoak), etab.)

 Ezkutatzea, desagertzea, ageri izan, estali, itxura aldatzea, iluntasunaren bizipena… 

haurraren behar sakonekin lotuta daude. Bizipen horiei gune bat eman beharko genieke.

 Ez dago oso argi ekintza gune honetan zer egon beharko litzateke. Agian ez da gune bat 

baizik eta azpi-gune ezberdinekin osatutako gune bat, jarduera foko ezberdinekin 

osatutako gune bat. Zer imagina dezakegu bertan ?



- Leku bat gordetzeko edo izkutatzeko. Ikusten uzten duen gortina batek kanpoa eta 

barrua bereizten ditu.

- Gertu, itxura aldatzeko baliabideen lekua (oihalak, gonak, kapelak, antiojoak,  

koilareak, zapatak (eurenak baino handiagoak), etab.)

 Ezkutatzea, desagertzea, ageri izan, estali, itxura aldatzea, iluntasunaren bizipena… 

haurraren behar sakonekin lotuta daude. Bizipen horiei gune bat eman beharko genieke.

 Ez dago oso argi ekintza gune honetan zer egon beharko litzateke. Agian ez da gune bat 

baizik eta azpi-gune ezberdinekin osatutako gune bat, jarduera foko ezberdinekin 

osatutako gune bat. Zer imagina dezakegu bertan ?



- Leku bat gordetzeko edo izkutatzeko. Ikusten uzten duen gortina batek kanpoa eta 

barrua bereizten ditu.

- Gertu, itxura aldatzeko baliabideen lekua (oihalak, gonak, kapelak, antiojoak,  

koilareak, zapatak (eurenak baino handiagoak), etab.)

- Gertu ere, ispilu bat.

 Ezkutatzea, desagertzea, ageri izan, estali, itxura aldatzea, iluntasunaren bizipena… 

haurraren behar sakonekin lotuta daude. Bizipen horiei gune bat eman beharko genieke.

 Ez dago oso argi ekintza gune honetan zer egon beharko litzateke. Agian ez da gune bat 

baizik eta azpi-gune ezberdinekin osatutako gune bat, jarduera foko ezberdinekin 

osatutako gune bat. Zer imagina dezakegu bertan ?



- Leku bat gordetzeko edo izkutatzeko. Ikusten uzten duen gortina batek kanpoa eta 

barrua bereizten ditu.

- Gertu, itxura aldatzeko baliabideen lekua (oihalak, gonak, kapelak, antiojoak,  

koilareak, zapatak (eurenak baino handiagoak), etab.)

- Gertu ere, ispilu bat.

- Motrizitate globalerako jarduera fokuak iluntasunarekin jolasteko aukera ematen ez

badu, beste leku bat –izkutatzeko baina dexente ilunago- prestatzen dugu haurrak

sar ahal izateko.

Gune hau argiarekin jolasteko gune baterantz

eboluzionatu dezake, baina ezin dugu aurrez

jakin.

Ala gertatuko balitz “Argia”ren ekintza gune

iraunkor baten pentsa dezakegu.

Baina hasieran nahikoa litzateke, erraz

maneiatzen diren linternatxo batzuk jartzea.

 Ezkutatzea, desagertzea, ageri izan, estali, itxura aldatzea, iluntasunaren bizipena… 

haurraren behar sakonekin lotuta daude. Bizipen horiei gune bat eman beharko genieke.

 Ez dago oso argi ekintza gune honetan zer egon beharko litzateke. Agian ez da gune bat 

baizik eta azpi-gune ezberdinekin osatutako gune bat, jarduera foko ezberdinekin 

osatutako gune bat. Zer imagina dezakegu bertan ?



- Leku bat gordetzeko edo izkutatzeko. Ikusten uzten duen gortina batek kanpoa eta 

barrua bereizten ditu.

- Gertu, itxura aldatzeko baliabideen lekua (oihalak, gonak, kapelak, antiojoak,  

koilareak, zapatak (eurenak baino handiagoak), etab.)

- Gertu ere, ispilu bat.

- Motrizitate globalerako jarduera fokuak iluntasunarekin jolasteko aukera ematen ez

badu, beste leku bat –izkutatzeko baina dexente ilunago- prestatzen dugu haurrak

sar ahal izateko.

Gune hau argiarekin jolasteko gune baterantz

eboluzionatu dezake, baina ezin dugu aurrez

jakin.

Ala gertatuko balitz “Argia”ren ekintza gune

iraunkor baten pentsa dezakegu.

Baina hasieran nahikoa litzateke, erraz

maneiatzen diren linternatxo batzuk jartzea.

 Ezkutatzea, desagertzea, ageri izan, estali, itxura aldatzea, iluntasunaren bizipena… 

haurraren behar sakonekin lotuta daude. Bizipen horiei gune bat eman beharko genieke.

 Ez dago oso argi ekintza gune honetan zer egon beharko litzateke. Agian ez da gune bat 

baizik eta azpi-gune ezberdinekin osatutako gune bat, jarduera foko ezberdinekin 

osatutako gune bat. Zer imagina dezakegu bertan ?



?

- Ez oso urrun, panpinen inguruan beste azpi gune bat presta dezakegu. Ez da gauza 

handirik behar: panpin pare bat, bi sehaska, telatxoak, nahikoa litzateke… 

beharbada biberoi pare bat eta agian benetako fonendo bat ere (nahiz eta 

beharrezkoak ez izan).

Gehiago behar izan ezkero beste ekintza gunetan objektu egokiak aurki ditzakete.

?



Atsedengunea



- Hasieran, haur eskolara etortzerakoan eta gelan sartzerakoan.

- Otorduak eta gero, gehiago erabiltzen da.

- Lo egin eta gero ere gehiago erabiltzen da

- Samintasun unetan

- Liskar edo min fisiko baten ondoren

- Bi ume aukeratzen dute gune hau, elkarren ondoan egoteko,

- … 

 Egunean zehar badaude hainbat momentu non haurrak nahi ditu edo behar ditu 

nolabaiteko erretira egin bere jardueran (etenaldi, “paroia”, geldialdi…).

 Atsedengunea geldialdi hauentzat dago pentsatuta: leku bat bildua, erosoa, bereziki 

lasaia eta “egotera” gonbidatzen duena.

 Erretira hauek, aldi baterako erretira dira. Denbora bat pasatzen da haurra gune honetan 

eta ondoren beste jarduera fokoetara abiatzen da.

 Atsedengunean ere jarduera dago, baina “egotea”  da bere ezaugarri argiena. Une 

hauetan umearen arreta ez dago kanpoko ingurunean jarrita.

 Etenaldi hauek, motibo edo zergati ezberdinetik ematen da:



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.

Antzuolako

Eskola



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

Kattuka Haur Eskola, Arbizu



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

Kattuka Haur Eskola, Arbizu



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

Kattuka Haur Eskola, Arbizu



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

- Atsedengunea estaltzen duen zerbait: tela bat, gasa bat…

Baliarraingo haurreskola



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

- Atsedengunea estaltzen duen zerbait: tela bat, gasa bat…

Gazteizko Umandi ikastetxea



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

- Atsedengunea estaltzen duen zerbait: tela bat, gasa bat…

- Familiaren argazkiak, liburu edo albuna itxuran, 

horma-irudi bezala.

Arbizuko Kattuka haur eskola

Antzuolako

Eskola



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

- Atsedengunea estaltzen duen zerbait: tela bat, gasa bat…

- Familiaren argazkiak, liburu edo albuna itxuran edota

horma-irudi bezala.

- Ohetxoren bat (eurak euren kabuz sartzeko eta irtetzeko)

Lóczy, Budapest



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

- Atsedengunea estaltzen duen zerbait: tela bat, gasa bat…

- Familiaren argazkiak, liburu edo albuna itxuran edota

horma-irudi bezala.

- Ohetxoren bat (eurak euren kabuz sartzeko eta irtetzeko)



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

- Atsedengunea estaltzen duen zerbait: tela bat, gasa bat…

- Familiaren argazkiak, liburu edo albuna itxuran edota

horma-irudi bezala.

- Ohetxoren bat (eurak euren kabuz sartzeko eta irtetzeko)

- Koltxoi, edo koltxoneta bat eta kuxinak



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

- Atsedengunea estaltzen duen zerbait: tela bat, gasa bat…

- Familiaren argazkiak, liburu edo albuna itxuran edota

horma-irudi bezala.

- Ohetxoren bat (eurak euren kabuz sartzeko eta irtetzeko)

- Koltxoi, edo koltxoneta bat eta kuxinak

Zizurkilgo haurreskola



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

- Atsedengunea estaltzen duen zerbait: tela bat, gasa bat…

- Familiaren argazkiak, liburu edo albuna itxuran edota

horma-irudi bezala.

- Ohetxoren bat (eurak euren kabuz sartzeko eta irtetzeko)

- Koltxoi, edo koltxoneta bat eta kuxinak

- Ipuin batzuk (katalogoak…) euren eskura.

Baliarraingo haurreskolaZizurkilgo haurreskola



 Zer jarri daiteke atsedengune baten ? :

- Landaren bat, arrainontzi bat…ederrak.  

- Sofa bat (etxeko sofa bat antzerakoa).

- Atsedengunea estaltzen duen zerbait: tela bat, gasa bat…

- Familiaren argazkiak, liburu edo albuna itxuran edota

horma-irudi bezala.

- Ohetxoren bat (eurak euren kabuz sartzeko eta irtetzeko)

- Koltxoi, edo koltxoneta bat eta kuxinak

- Ipuin batzuk (katalogoak…) euren eskura.

- Pelutxeak

- Mantatxuak
Sentimenduen txokoa

Pobes-eko ikastetxea



Eraikuntzak



 ERAIKUNTZAK.

- Oinarrian, bi motatako materiala: egurrezko piezak eta ahokatzen diren piezak.

- Ondoan, beste kutxa pare bat animaliekin eta giza irudi txikiekin (arenero umela eta 

buztinaren jarduera fokoan ikusi dugun bezala).



 ERAIKUNTZAK

Antzuolako

Eskola



 ERAIKUNTZAK.
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 ERAIKUNTZAK.

Antzuolako Eskola



 ERAIKUNTZAK.
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 ERAIKUNTZAK.

Antzuolako Eskola



 ERAIKUNTZAK.



 ERAIKUNTZAK.



Marrazkia

Zirrimarra etapa: 2-4 urte



 MARRAZKIA… hainbat irizpide



 MARRAZKIA… hainbat irizpide

• Marrazteko "jarduera-foku" baten proposamenak, adin hauetan, ez du "eskolako" 

intentzionalitaterik izan behar. Proposamen hau grafismoaren kontrolarekin, 

begiaren eta eskuaren koordinazioarekin, edo egun batean idazketa izango 

denaren ikaskuntzarekin lotzeko tentazioa, lekuz kanpo daude.

• Paul Osterriethek El dibujo en el niño liburuan adierazten duen bezala, haurtzaroko 

beste jolas bat bezala ikusi behar da 8-9 urte arte. Hainbat testuingurutan 

aktibatzen den jarrera ludiko orokor baten existentzia hipotetiza dezakegu. 

Luquetek adierazi zuen bezala, 1927an, "Marrazkia haurrarentzat jolas bat da, 

besteek bezala, eta haien artean tartekatzen da".... Eta beste une batean adierazi 

dugun bezala, jolasa librea da edo ez da jolasa.



 MARRAZKIA… hainbat irizpide

• Dena den, honako proposamenak eta honako irudiak egoera ikusgarriak eta 

estetikoak iradokitzen dituzten arren eta “askatasun” atmosfera irradiatzen duten 

arren… gure buruari proposamen hauen egokiak diren ala ez galdetu beharko 

genioke.

?



 MARRAZKIA… hainbat irizpide

• Paul Osterrieth-i jarraituz: “en los orígenes hay un placer funcional ligado al 

movimiento que se realiza sin finalidad externa al mismo”...”En el garabateo primitivo 

la dimensión es esencialmente sensomotora“... “es el elemento motor el que

prevalece“... “cuando el niño es muy pequeño, no se preocupa en absoluto de los

efectos que produce. Lo que importa es el movimiento por el movimiento“

Gogoeta hauek honako hau sugeritzen dute:

- Trazuak egitean, haurrek besoekin mugimendu zabalak egin ahal izatea posibilitatu

behar da,

- eta trazadura horiek egiten dituzten gainazala ere zabala izatea [ (ohikoena papera edo

kartoi mehea (kartulina)],

- Zutikako posizioa besoaren mugimendua zabaltasun hori errazteko egokiena izanik.



Antzuolako Eskola

 MARRAZKIA… hainbat irizpide



 MARRAZKIA… hainbat irizpide

• Posizio horizontala ez da gomendagarria, nahiz eta handia izan (mahaien gainean,

adibidez)…

• ... eta are gutxiago komeni da posizio horizontala lurraren gainean [haurrek ez baitute

kontuan hartuko non jarri behar den marrazteko (adibidez, beren marrazkiaren

gainean edo beste haur bat marrazten ari denaren gainean jar daitezke), eta, gainera,

marrazteko tokia papera bada, erraz hautsi dezakete beren mugimenduekin].

?



 MARRAZKIA… hainbat irizpide

• Bestalde, kontuan hartuta adin horietako haurrak eboluzio-une giltzarrian daudela

beren Nia eta beren batasun- eta nagusitasun-sentimendua eraikitzeko orduan,

pintura likidoa eta brotxak erabiliz gero, garrantzitsua da pintura nahikoa lodia izatea,

txorretoiak eta trazuen egonkortasuna kontrolatzen ez dituelako sentimendua

saihesteko.



 MARRAZKIA… hainbat irizpide

• Osterriethek dioen bezala, zirrimarra ez da ausaz egindako edozein trazutan

oinarritzen. Bi faktore determinatzen dute bere bilakaera:

- alde batetik, besoaren palankaren egituragatik eta artikulazioak elkarren segidan

jokoan sartzeagatik,

- bestetik, pertzepzio-jarduera eta ikusmen-kontrola gero eta handiagoa izateagatik.

Hasiera batean begiak eskua jarraitzen du, baina ondoren begiak eskua gidatzeari

ekingo dio

ikus ere:  marrazketaren bilakaera by Garazi Gastesi

https://prezi.com/7jvrrpwl9fth/marrazketaren-bilakaera/

https://prezi.com/7jvrrpwl9fth/marrazketaren-bilakaera/


 MARRAZKIA… hainbat irizpide

• Besoaren palankaren egiturari eta besoaren artikulazioak jokoan sartze progresiboari

buruz:

- hasieran besoa sorbalda inguruan biratzea besterik ez da [trazu oldartsuak

(inpulsiboak), gutxi gorabehera zuzenak edo kurboak]...

- jarraian, besaurrearen flexio eta hedadurarekin, ukondoaren inguruan, ekorketa

(barrido) mugimenduak agertzen dira.

- jarraian, ukondoaren errotazio-mugimendua eta sorbaldaren ingurukoa koordinatzen

dira eta koordinaketa honekin, zirrimarra zirkularrak agertzen dira.

- gero, sorbalda-ukondo koordinaketari ukabila biratzea gehitzen zaio, eta kiribilak

edo bukleak agertzen dira...

- azkenik, erpuruaren flexorea jokoan sartzen da (3 urte inguruan) eta honekin

mugimendua borondatez etetzea, edozein momentuan, trazuak zatitzea

ahalbidetzen. Ondorioz, marrazteko gainazala trazu txikiz betetzen da: marra

motzak, angeluak, trazu itxiak edo erdi itxiak...



 MARRAZKIA… hainbat irizpide

sorbaldako

errotazioa

ukondoko

errotazioa

ukabileko

errotazioa

erpuruko

flexorea



Gurpil eta Pirritan joaten (errodatzen) 

diren objetuak: Bolak, ibilgailuak, 

ranpak, tuboak…
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 GURPILDUN eta PIRRITAN JOATEN (errodatzen) DIREN OBJEKTUAK: 

Bolak, ibilgailuak, ranpak, tuboak…



 GURPILDUN eta PIRRITAN JOATEN (errodatzen) DIREN OBJEKTUAK: 

Bolak, ibilgailuak, ranpak, tuboak…



Azken bi

hausnarketa



1.



“En caso de una despresurización de la cabina, se abrirán los 

compartimentos situados encima de sus asientos, que contienen las 

máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la 

máscara, colóquensela sobre la nariz y la boca y respiren 

normalmente. Los pasajeros que viajen con niños, deben colocarse la 

máscara a ellos mismos primero, y después colocársela a los niños”

... Gu gara “pasajeros con niños”

1.



2.

EZ

Imajina dezagun Jarduera fokuetan antolatutako gela diseinurik egokiena dela haurrei 

eskaintzeko…

… nahiz eta “onena” izan, diseinu honek…

…ba du gaitasunik haurren ongizatea bermatzeko haurrak bost ordu edo gehiago 

pasa behar baditu espazio itxi batetan haize zabaleko bizitza duinik izan gabe ?



“Dentro del edificio, mirando hacia arriba, se ve el techo y los fluorescentes. En el 

jardín, mirando hacia arriba se ve el cielo en continua evolución: todo tipo de 

nubes que se transforman, el sol que nos deslumbra o que, débil, nos mira detrás 

de una cortina de nubes, un pájaro que pasa, o toda una formación, un avión o su 

estela…”

“…No hay que olvidar que los niños, pese a su alto

potencial intelectual, continúan siendo cachorros de

mamífero. Tienen una vida corporal intensa y exigente, y

en dicha vida es donde están arraigadas todas sus

experiencias y sus conocimientos. En la educación, la

dimensión mamífero-corpórea ha de ser reconocida,

respetada y asumida.”

Penny Ritscher

“El Jardín de los secretos. 

Organizar y vivir los espacios exteriores en las escuelas”

2.



E z d i r e k t i b o t a s u n a  H a i z e z a b a l e k o b i z i t z a

Ez da kasualidadea Ez direktibotasuna eta Haize zabaleko bizitza, batera

azaltzea.

Penny Ritscher-en El jardín de los secretos liburuan

geletako barneko bizitza eta haize zabaleko

bizitzaren ezaugarriak bereizterakoan, zera esaten du:

“(El jardín) es el hábitat privilegiado del juego libre.

Los adultos en el jardín, se vuelven menos

directivos y proponen menos” Penny Ritscher

“El Jardín de los secretos. 

Organizar y vivir los espacios exteriores en las escuelas”

2.



En los países nórdicos la tradición es dar a los pequeños mucha libertad de movimientos 

y muchas oportunidades de jugar al aire libre. En las escuelas infantiles es habitual que 

los pequeños pasen dos o tres horas diarias fuera, al aire libre; de hecho, hay una 

tendencia creciente a favor de que los pequeños pasen todo el día al aire libre.

Fredika Mårtensson

Infancia en Europa nº 19

2.


