
2017-18 IKASTUTEKO GOIBURUA 

Haur Hezkuntza 
“Bihotzaren ordua da” 

1. ekintza: (IRAILEAN) 

NOLAKOA DA GURE BIHOTZA? 

(2-3 SAIO) 

Ikasturteko lehenengo astean gure bihotza nolakoa den azalduko diegu 

umeei: 

1. saioa: Asmakizuna 

Ez da erlojua, baina TIk TAk egiten du, 

ez du pilarik erabiltzen, baina gelditu gabe ibiltzen da ... zer da? 

 

 



2. saioa: Umeak binaka jarriko ditugu eta lagunaren bihotzeko TIK TAK-

a entzunaraziko diegu. Denok bihotza dugula eta mugitzen dela 

kontutan hartu behar dute umeek.  

 

3. saioa:  

Nire bihotza nolakoa den azaltzeko, bideo-ipuin baten laguntzarekin 

egin dezakegu (erderaz dago): 

“Asi es mi corazón” vídeocuento 

Edo andereño bakoitzak agertzen diren marrazkiekin konta diezaieke 

ipuina umeei. 

 

4. Saioa: Kartela aurkeztu 

Gela erdian kartela jarriko dugu. Bideoan agertu diren “pertsonaiak” 

bihotzean gogoratzeko eskatuko diegu umeei. ”Pertsonaien” izenak 

(emozioak) txartel batean idatzi, eta kartelean dagoen ume 

bakoitzaren gainean jar ditzakegu. 

 

5. saioa: Eskulana 

Bihotz-etxe bat egingo dugu.  Bihotz batekin egingo dugu etxea. 

Bihotzaren silueta zulatu behar da atea balitz bezala geldi dadin, ireki 

eta itxi ahal izateko. Atzean paper zuri bat jarriko dugu .  

Umeek bihotza margotu-apaindu beharko dute haien bihotza izango 

balitz bezala geldi dadin. 

Eskulana gelan jar dezakegu ume bakoitzaren argazkiarekin, eta 

ikasturtean zehar gure bihotzean  zer dagoen ikusteko( poza, haserrea, 

tristura, lasaitasuna…) erabil dezakegu 



6. saioa: Amaitzeko, ondoko olerkia ikasi eta marrazkia margotuko 

dugu. 

 

Nire bihotza maitasun-lantegi bat 

da. 

Hor maitasuna etengabe egiten 

da. 

Ondo zaintzen badut, 

gogor eta indartsu egongo da 

eta nire TIk TAK-a beti entzungo 

da 

 

AGURRA: 

Ikasturte berri honetan egingo ditugun gauzetan bihotza jarriko 

dugu, bihotzaren ordua dela nabaritu behar baita . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ekintza: (ABENDUALDIA) 

Bihotz irekia duten pertsonak izan behar dugu  

( 2 saio) 

 

1. Saioa: Olerkia: 

 Zuhaitz baten adarrean dagoen txori batek 

ez du adarra puskatuko den beldurrik 

 bere konfiantza ez baitago adarrean 

bere hegoetan baizik. 

SINISTU ZUGAN BETI 

 

2. Saioa: Nola sentitzen garen bihotzarekin lotuta dago. Horregatik, 

besteei gero eta gehiago eman, orduan eta hobeto sentituko gara. Ireki 

zure bihotzaren ateak!!!  

Baina, horretarako, gugan konfiantza izan behar dugu. 

Konfiantzaren bidea gogorarazteko Pixar izeneko bideo bat erabiliko 

dugu: 

“PIPER” 

3. Saioa: “BIHOTZAREN BIDETIK” ibiltzen ikasiko dugu. 

 

Bizitzan bi bide badituzu aukeran, galde iezaiozu zure buruari  zein den 

bihotzaren bidea. 

BIHOTZAREN BIDEA  aukeratzen duenak ez du inoiz huts egingo  

 

Bihotzaren bideari buruz hitz egiteko “Erraldoi berekoia” 
bideoa erabiliko dugu. 

 

 



Hausnarketa:  

 

Nola portatu da erraldoia hasieran? 

Nola sentitu da, pozik edo haserre? 

Zer egin du gero? 

Zer bidea aukeratu du? 

Nola sentitu da? 

 

 AGURRA: 

 

Erraldoiak hasieran egin duen bezala eginez gero, bakarrik sentitu eta 

geldituko gara. Ez dugu geurekoiak izan behar, besteak maitatu behar 

ditugu, bihotzaren bideari jarraituz. 

 

 


