
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LH – 1. 2. eta 3. 
 
 
 
 
1.- SARRERA: 
 
Entzun al duzue inoiz pertsona bati buruz esatea: 

“ Zein bihotz handia duen!” 

 

Zer uste duzue esan nahi duela, benetan bere bihotza oso handia dela edo oso pertsona ona 

dela, besteei laguntza ematen diena, erantzukizn handikoa, hau da, gu geu bezala gauzak 

ondo egiten ditugunean!? Zer uste duzue esan nahi duela “bihotz handia du!” esaten 

duenean? 

 

Ikusi al duzue inoiz ibai baten iturburua, ibaia jaiotzen den 

tokia? Hasieran errekasto txikia baino ez da, baina bidean, 

beste errekasto txiki asko biltzen zaizkio eta ibaia handia 

eratzen da. Baina ibaiaren zatirik garrantzitsuena bere 

iturburua da, jaiotzen den tokia. 

 

Horrelakoa da gure bihotza: gorputzaren organo txikia da, 

baina bera da bizitza ematen diguna, bizitzaren erdigunea, 

motorra. Bertatik esaten diegu maite gaituztenei: “bihotz-bihotzez maite zaitut”, bertan 
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erabakitzen dugu ekintza onak edo ez hain onak egitea. 

 
2.- BIHOTZAREN GARAIA DA 
 
  2.1.-BIHOTZAren begiak: 

“Printze txikia” liburuan protagonistaren eta azeriaren arteko elkarrizketa dago. Gauza askori 

buruz hitz egiten dute, azeriak bere sekretua kontatzea erabakitzen duen arte. 

“Hona hemen soilagoa izan ezin daitekeen nire sekretua: bakarrik bihotzarekin ikus daiteke 

ongi; funtsezkoa ikusezina gertatzen zaie begiei”. 

 
Ikus al dezakezue gurasoek dizueten maitasuna zuek?, edo 

aitona-amonek dizuetena?, edo arnasten dugun airea?, edo …? 

Ez dugu ikusten, geure barnean sentitzen dugu, bihotzean 

antzeman dezakegu. 

   
 2.2.-Bihotzaren begiei buruzko dinamika: 
 “Nik ez zaitut begiekin begiratzen, bihotzarekin baizik” 

 
(Marrazkia bakoitzarentzat) 
Marrazkia begiratu eta zera ikus dezakegu, pertsonaren, 
haurraren gauzarik inportanteena ez direla ez begiak, ez 

eskuak, ez hankak, bihotza baizik. Bertan gordetzen ditugu gehien maite ditugunak eta geure 
barnean dugun hoberena. 
 
 Begira ditzagun besteak bihotzarekin, eta idatz ditzagun ikaskideren batek dituen bi 
gauza on (ez dugu ez idatziko ez esango inoren izenik). 
 
 Ikasle bakoitzak bihotza moztu egingo du barruan hitzak idatzi ondoren,  eta 
dinamikarako prestatutako bihotz handi baten barnean kokatuko du. (Guztien artean idatzi 
dituzten kualitateen laburpena egingo dugu). 
 
                                  
 Adibidez: 

 
 
 
 
 

  
 

2.3.-BIHOTZAren ipuina 
 

 Bihotz Xarmagarria LH 1, 2, eta 3 
 

Bazen behin panpin ederrez, peluxe xamurrez eta era guztietako jostailu dibertigarriz 

betetako denda bat. Jendez gainezka egoten zen beti denda, eta haurrek borroka egiten 

zuten jostailuz betetako dendako erakusleiho ikusgarria ikusteko, eta, batik bat, jostailu 

guztien erdian zegoen peluxezko bihotza, Bihotz Xarmagarria ikusteko.   Haurrak eta 

helduak erakartzen zituen bihotz hark, baina beste jostailu 

guztiek inbidiaz begiratzen zioten, haiek ere begirada guztien 

erdigune izan nahi baitzuten.   

 

- Zergatik ez ote dute behingoz salduko? - esaten zuten trapuz 

egindako panpinek. 

- Badirudi jabeak ez duela saldu nahi -erantzun zuen walkie-talkie 
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bikote batek. Estimu handia omen dio. 

- Sorgindu egingo zuen bere begirada xamur eta irribarre alprojarekin -esan zuen Sorgina 

Mingulinaren puzzleak. 

- Zerbait egin beharko genuke, lagunok, honek ezin du horrela jarraitu -esan zuen panpinen 

etxetxoko panpin txiki batek. Inork ez du guregan arretarik jartzen. 

-Desagerrarazi egin beharko genuke! -esan zuten berunezko soldadutxuek. 

- Kalera botako dugu! -gaineratu zuten plastikozko animaliek.  
 

Eta erakusleihotik kanpo bota zuten hasieran  denen artean peluxezko bihotza eta  dendatik 

at gero, bihotza lokatz artean utziz. Jaso nahi izan 

zuten miresten zuten zenbait haurrek, baina, zikina 

zegoenez, ez zuten ukitu nahi izan eta han utzi zuten 

ahaztuta. Zakarrontzi batzuen erdian amaitu zuen 

peluxezko bihotzak zakarrarekin nahastuta. 

 

Zoritxarrean erori zen geroztik  jostailu denda eta inor 

ez zen ezer erostera sartzen. Haurrak ere ez ziren 

erakusleiho aurrean gelditzen dendan saltzen ziren 

jostailu zoragarriak ikustera. 

 

Kalean botata aurkitu zuen, handik egin batzutara, haur 

batek. Hain narriatuta ikusirik, ez zuen antzeman jostailu dendako peluxea zenik. Hala ere, 

berarekin errukitu eta etxera eraman zuen. Han garbitu, konpondu eta zaindu egin zuen. 

Berarekin jolastera atera zen haurra bihotza berri-berria bezala gelditu zenean. 

 

Jostailu dendatik igarotzean, zerbait gertatzen ari zela 

antzeman zuen. Erakusleihoa triste zegoen, hutsik balego 

bezala, nahiz eta jostailuz beteta egon. Denda barruan ere 

ez zegoen inor, lehen beti jendez gainezka bazegoen ere. 

 

Bat-batean, Bihotz Xarmagarria falta zela sumatu zuen, 

baina berak ez zuen imajinatu ere egin berak zeukan 

peluxezko bihotza erakusleihoan falta zen jostailua izan 

zitekeenik. 

 

- Kaixo, jostailu-saltzaile jauna -esan zuen haurrak. Zer 

gertatu zaio erakusleihoko peluxezko bihotzari? 

-O, haur maitea, neukan altxorrik preziatuena galdu dut. Bihotz Xarmagarria ez dago 

dagoeneko. Alde guztietatik ibili naiz haren bila, baina ez dut inon topatu. 

- Zer zeukan hain berezia egiten zuen bihotz hark? -galdegin zuen haurrak. 

-Bihotz Xarmagarria peluxe magikoa da, Jostailuen Maitagarriaren oparia -esan zuen 

saltzaile onak. Ez dakit zein den haren benetako boterea, baina nire dendan ez dagoenetik 

hau leku triste eta hotza bihurtu da. 

 

Errukitu egin zen haurra dendaren jabearekin hain triste ikusi zuenean, eta motxilan gordeta 

zeukan peluxezko bihotza atera zuen. 

- Agian lagun diezazuket -esan zion umeak dendako jabeari berak konpondu zuen jostailua 

eskaintzen zion bitartean. 

- Nondik atera duzu hau? -galdegin zion saltzaileak haurrari. 

- Kalean aurkitu nuen zikin-zikina eta narriatuta duela zenbait egun -erantzun zion haurrak. 

Nik neuk konpondu dut. 
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Jabeak, umearen ontasunaz xamurtuta, dendan zeuden jostailu guztiak eskaini zizkion Bihotz 

Xarmagarriaren truke.   

- Ez didazu zertan ezer eman behar, jauna. Zurea da Bihotz Xarmagarria. Asko gozatu dut 

egun hauetan zaindu dudan bitartean, baina bere benetako jabearekin egon behar duela uste 

dut. 

- Beno, agian elkarbana dezakegu peluxea -esan zuen saltzaileak. Bere lekuan kokatuko dut, 

eta, nahi duzunean,  berarekin jolastera etortzeko aukera izango duzu zuk. 

 

Oso ideia ona iruditu zitzaion haurrari eta joan egin zen Bihotz 

Xarmagarria han utzita. Dendak lehen zuen ospea lortu zuen, 

haurrak berriro pilatu ziren erakusleihoaren aurrean eta jendez 

gainezka egotera itzuli zen. 

 

Inbidia zioten jostailuek barkamena eskatu zioten Bihotz 

Xarmagarriari, eta hark barkatu egin zien berriro ere beste 

jostailu bati ez ziotela minik egingo aginduarazi ondoren.    

- Badakigu hanka-sartze handia egin dugula, lagun maitea, eta barkamena eskatu nahi dizugu 

horregatik -esan zuen berunezko soldadutxuetako batek. Batak bestearen beharra dugu eta 

ez dizugu ez zuri ez beste jostailu bati inoiz gehiago minik egingo. 

 

1.- BENETAZKO BIHOTZA: 

 

 “KORAZONISTA” hitzak “bihotz handiko haurra” esan nahi du. 

 

Bihotzari buruz, hau da, Jesusek bere Aita Jainkoari eta guri digun maitasunari buruz, hitz 

egiten duten esaldi asko daude ebanjelioan. 

 

Aita Andrés Coindrek eta Anaia Polikarpok errealitate bihurtu zuten Jainkoa eta hurkoa 

maitatzea. (Hurkoa hitzak gertukoa esan nahi du, ondoan daukaguna). 

 

Hala esan zuen Jesusek:  (Mt. 32,39 pasartearen moldaketa) 

“Maita itzazue besteak zuek zeuen buruak maite dituzuen bezala”. 

Bideoa: Honelakoa da nire bihotza:   https://youtu.be/SeQs_5kEyuY (Bideoen karpetan dago) 

 
 

MAITA EZAZUE HURKOA 
 

1.- Zer esan nahi du “hurkoa” hitzak? Irakur ezazue gelan komentatu dugun ebanjelio-

pasartean (Mt. 32,39) 

 
2.- Margotu marrazkiak. 
 
3.- Antzez ezazue nola maitatu behar ditugun besteak. 

 
4.- Idatz ezazue hurkoari zor diogun maitasunari buruzko esaldi bat. 
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