
“Bihotzaren garaia da”. 
 
 Barnekotasun saioa 
  
  
MATERIALA 
 

- Orriak 
- Paper zati handia 
- Koloretako errotulagailu eta boligrafoak 
- Begiak estaltzeko mozorroak edo zapiak 

  
TOKIA 
 
Barnekotasun-gela edo leku isil eta zabala.  
  
IRAUPENA. 
 
Bi orduko saioa. Denbora gutxiago izango bazenu, egokitu edo gehien 
interesatzen zaizkizun zatiak aukera ditzakezu denboraren arabera.  
 
HELBURUAK 
 

- Gure bizitza osatzen duten alderdien jabe izatea. 
- Zoriontsu izateko besteen beharra zenbaterainokoa gertatzen zaigun 

jakitea.  
- Gure ekintzekin besteak zoriontsuago izaten lagun dezakegula 

antzematea, inguruan eta ikasgelan giro hobea sortuz. Ahal den 
neurrian, ondokoez arduratzea.   

- Taldea indartzea. 
 
 
SAIOAREN GARAPENA 
  

1. Erlaxazioa eta galderak. 
2. Marraztu zure bihotza 
3. Marraztu ikasgelaren bihotza . 

 
 
 1. Erlaxazioa eserita. 
 
 
Erlaxazioa egiteko ongi eseraraziko ditugu ikasleak. Kontutan hartu ondoko 
oharrak:  
. Postura barneratzeko, zuzentzeko eta sentitzeko denbora utzi behar diezu 
ikasleei.  
. Utzi denbora pixka bat oharren artean.  
. Guztiz inportantea da oharrak poliki esatea ikasleak barneratzeko aukera izan 
dezan. Beraz, eskaintzen dizugun aukera hau erabiltzea erabakiko bazenu, egin 
poliki-poliki, isilune motz ugari eginez.  



 
1.1 Postura 

 
- Bizkarrezurra zuzen dugula eseriko gara,  
- oinazpiak lurrean jarriz,  
- izterrak aulki gainean lasai-lasai,  
- belaunak pixka bat banatuta,   
- Eskuak izter gainean jarrita besoak eta sorbaldak lasai egon daitezen,  
- Sorbalda lasaituak pixka bat atzerantz eta beheraka jarrita, sorbaldek   

lanik egin behar izan ez dezaten eta lasai egon daitezen.  
- Kokotxa aurrerantz jarriko dugu pixka bat lepoan eta zerbikaletan 

tentsiorik izan ez dezagun. (Kokotxa mugitu gabe, burua pixka bat 
atzerantz eramateak lagundu egingo die ikasleei postura erosoa 
aurkitzen.)   

- Sorbalda ahalik eta zuzenen, buru-gainetik gorantz tiratuko baligute 
bezala.  

 
. Utzi ikasleei postura alda eta zuzen dezaten eroso sentitu arte.  
. Begiak itxita egingo dugu erlaxazioa; beraz, begiak ixtera gonbidatuko ditugu 
ikasleak. Ikasleren bati deseroso gertatuko balitzaio begiak itxita edukitzea, erdi 
irekita utz litzake begirada puntu tinko batera zuzenduz. Baina, ahal bada, begiak 
itxita hobe.  
. Mozorroak edo zapiak baditugu, erabili egingo ditugu ikasleei begiak 
estalarazteko.  
 
 
1.2 Erlaxazioa. 

 
- Hartu arnasa sakon sudurretik airez bete arte erabat, birikak nola betetzen 

diren sentituz, behetik gora (aurrena sabela, gero bularra eta lepauztaiak 
(klabikulak) eta bota airea sudurretik poliki-poliki erabat hustu arte airea 
goitik beheraka botaz (lepauztaiak, bularra, sabela) (Egin gauza bera 3 
aldiz).  

- Jarraitu arnasa hartzen sudurretik lasai-lasai eta sudurretik askatzen 
erritmo geldoa jarraituz, gorputzaren erritmo naturalari jarraituz.  

- Beha ezazu aireak egiten duen ibilbidea sudur-zuloetatik sartzean, 
eztarritik, biriketatik… 

- Hartu arnasa … Bota airea… 
- Eta entzun ezazu airearen soinua zure arnas-bideetatik sartzean, arnasa 

hartzen duzunean eta airea botatzerakoan.  
- Arnasa hartuz… Airea botaz… arnasketan eta gorputzean sentitzen 

dituzun sentsazioetan zentratuz, poliki-poliki, arnasketa naturala izan 
dadin, gustukoa.  

- Gorputzean zehar egingo dugu orain ibilbidea gorputz osoak lasaitzeko 
aukera izan dezan. Horretarako, lasai daitezen, arnastutako airea nik 
esango dizkizudan gorputz ataletaraino nola bidaltzen duzun irudikatu 
behar duzu.  

- Airearen ibilbidea irudikatzea kosta egiten bazaizu, kontzentra zaitez nik 
esandako gorputz ataletan eta erne egon ager daitezkeen sentsazioetara. 



- Zangoetatik hasiko gara. Senti itzazu zure hankak eta bertako giharrak, 
oinazpitik belaunetaraino eta goraka belaunetatik aldaketaraino. Sentitu 
hanketako behatzak. Sentitu puntuak non hankek lurrarekin bat egiten 
duten; sentitu, era berean, puntuak non zangoek aulkiarekin bat egiten 
duten. Identifika itzazu. 

- Eta har ezazu arnasa arnasten duzun airea hanketaraino nola iristen den 
irudikatuz, zangoak airez nola betetzen diren sentituz, zelula bakoitza 
oxigenoz nola betetzen den antzemanez. Airea botatzean, utzi  hanketan 
nahiz zangoetan egon daitekeen edozein tentsio desagertzen joan dadin 
poliki-poliki.  

- Utzi poliki-poliki lasaitzen joan daitezen … arnasa hartuz… airea botaz…. 
- Eman eskerrak hankengatik, ibil zaitezen ahalbidetzen dizuten 

zangoengatik, korrika egin…salto egin… jolastu… dantza egin… baloiari 
ostiko eman… txirrinduan ibili…, nahi duzun leku hartara joateko aukera 
ematen dizuten hanka eta zangoengatik eskerrak eman. Eman eskerrak 
zure zangoei egunero egiten duten lanarengatik.  

 
- Zure arnasa aldaketara bideratuko dugu orain. Irudika itzazu zure aldakak 

zangoak bukatu eta zure gorputz-enborra hasten den lekuan. Senti ezazu 
nola doan arnastean hartzen duzun airea atal horretaraino eta nola 
betetzen den airez, puxika bat bezala puztuz. Utzi lasai daitezen poliki-
poliki.  
 

- Gure ibilbideari jarraituz, sorbaldaraino iristen gara. Senti ezazu nola 
dabilen airea zure bizkarrezurretik, nola igarotzen den saihets bakoitzaren 
tartetik… senti ezazu nola zabaltzen den sorbalda osoa arnasa hartzen 
duzun heinean. Senti ezazu nola betetzen diren birikak, sorbalda zabalduz 
eta nola doazen desagertzen bertan egon daitezkeen tentsio guztiak airea 
bota eta husten zoazen bitartean. Eman eskerrak zure sorbaldarengatik, 
zu zuzen eta zutik mantentzeko egiten duen lanarengatik.  
 

- Zuzen ezazu orain zure arnasa besoetara. Utzi aireari besoetaraino hel 
dadin, sorbaldetatik eskuetaraino. Sentitu zure besoak, beso-aurreak, 
eskuak, eskuko hatzak… Utzi lasaitzen joan daitezen. Eman eskerrak 
zure besoengatik, eskuengatik. Eskertu ahalbidetzen dizuten guztia: 
ukitu… hartu… laztandu … mezu bat idatzi lagun bati … baloia bota… 
kontsolan partida bat jolastu … besarkatu … urruneko norbait agurtu … 
eskua eman … beharrean dagoen  norbaiten sorbaldaren  gainean jarri… 
 

- Senti ezazu orain lepoa. Utzi lasaitzen joan dadin arnasten duzun airea 
bidaliz. 
 

-  Utzi lasaitzen joan daitezen aurpegiko giharrak. Senti ezazu 
masailezurra solte, lasaitu ezpainak, sudurra, masailalboak, belarriak.  

 
  



- Eta senti itzazu begiak bere begizuloetan eta utzi lasaitzen. Lasaitu 
bekokia, begitartea… 
 
(Minutu bat)  
 
 

- Eta lasaitasun egoera horretan zaudela, saia zaitez bihotza entzuten. 
Zentratu bihotzean.  
Saia zaitez bihotzaren taupadak entzuten. Eman eskerrak sentitzen 
uzteagatik.  
Eman eskerrak bihotzari bizitza sentimenduz betetzeagatik. 

 
1.3 Galderak eta esapideak 
 
Gorputza eta adimena lasaitu ondoren, ondoko baieztapenak irakurriko dizkiegu 
ikasleei. Ikaslea ados badago, eskua altxatuko du entzun ondoren. Garrantzizkoa 
da hau egiterakoan, ikasleek begiak estalita edukitzea ikaskideen baieztapenak 
eta esku-altxatzeak ikus ez ditzaten. 
  

“Nire bihotzean honako hauek daude: 
o Gurasoak. 
o Anaia-arrebak. 
o Lagunak. 
o Bikotekidea. 
o Jesus. 
o Materialismoa. 
o Zoriontsu izateko aisialdian zentratzen naiz. 
o Zoriontsu egiten nau ikaskideak laguntzea. 
o Zoriontasuna. 
o Tristura. 
o Alaitasuna. 
o Antsietatea. 
o Beldurra. 
o Musika. 
o Zinea 
o Dantza. 
o Ikasteko gogoa. 
o Irakurketa 
o Bakardade eta isiltasun-nahia 
o Lagunekin jolasteko gogoa 
o Natura. 
o Animaliak. 
o Kirola. 
o Gurasoekin harreman baketsua izateko gogoa, 

segituan haserretu eta eztabaidan hasten bainaiz 
o Bihotzetik zerbait kenduko nuke. 
o Bihotzetik norbait kenduko nuke. 
o Ba al da norbait zeinekin harremana hobetu edo aldatu beharko 

nukeela uste dudan? 
o Zer egin dezaket nire familia-kideak zoriontsuago izan daitezen?  



o Nola lagun ditzaket nire lagunak eta ikaskideak zoriontsuago izan 
daitezen?  

o Zer eskatuko nieke nik besteei zoriontsuago izan nadin ikasgelan? 
Eta etxean?  

 
 
Galderak egiten bukatu ondoren, denbora utziko diegu  isilik hausnar dezaten. 
Denbora pasa ondoren, irakurri dugun galdetegia banatuko diegu erantzunak 
idatz ditzaten  eta gida bezala izan dezaten saioan zehar.  
  
 
  
  
2. Bihotza marraztu. 
 
Orri bat banatuko diogu ikasle bakoitzari zeinetan bihotz handi bat marraztuko 
duen. Erlaxazioan zehar irakurri ditugun esapideek lagun ditzakete ikasleak 
bihotzaren barruan idatzi eta marrazteko bere bizitzaren parte dela sentitzen 
dutena, bere pertsonaren dimentsio emozionala osatzen duena: pertsonak, 
ametsak, proiektuak, besteekiko harremanak, nork bere buruarekiko harremana, 
giza-konpromisoa, ingurugiroaren aldeko ekintza…  
  
  
3 Ikasgelako bihotza  
 
Paper zati handi batean bihotz handi baten marrazkia egingo dugu. Bihotz handi 
horren barruan ikasle bakoitzak bihotz txiki bat marraztuko du bere izena jarriz, 
bihotz handiaren barruan saioan parte hartu duten adina bihotz txiki egongo 
direlarik bakoitza bere izenarekin. Ikasleak nahi duen kolorea erabil lezake 
bihotza marrazteko.  
Besteen bihotzekin lotuko du ikasleak bere bihotza, ez dago zergatik guztiekin 
egin behar, bere bihotzetik gezi bat atera eta nahi duen ikaskidearen edo 
ikaskideen bihotzarekin lotuz. Gezi gainean idatzi egingo dute zerk lotzen dituen 
bihotz horiek: emozio bat izan daiteke, kirola, aisia, bizi izandako esperientziak, 
bizi izandako uneak, elkarbanatzen dutena edo lotzen dituen edozer.  
  
Gezi gehiago gehitu ditzakegu era honetako galderei erantzunda: 

- Zer egin dezaket besteen alde?  
- Zer egiten ari naiz besteen alde? 
- Zer eskatzen didate besteek?  
- Zer uste dute besteek eskain diezaiokedala nik taldeari? Eta zer eskain 

diezaioket edo eskaini beharko nioke nik taldeari?  
- Zer behar duzu zuk besteengandik zure bihotza zoriontsuagoa izan 

dadin? Zer espero duzu besteek zuri eskaintzea?  
 
 
4 Konpromisoak. 
 
Honako konpromisoak proposatuko dizkiegu ikasleei:  
 



• Zerbait aldatu nor bere buruarekin zoriontsuago izateko. Hobetzeko 
erronka pertsonalak planteatzeko erabil daiteke. 

• Norbaitekin zeinuren bat eduki pertsona hori zoriontsuagoa izan dadin.  
 
 


