
  1 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LH – 4.5.eta 6. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 

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 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 
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baten barnean kokatuko du. (Guztien artean idatzi dituzten kualitateen laburpena egingo 

dugu). 

                                       Adibidez: 

 

 

     

2.3.-BIHOTZAREN ipuina: 

Mesede-katea (4, 5 eta 6) 

 

 Oliver etxera zihoan bere bizikleta zaharrean. Egun gogorra izan zuen eskolan, baina 

gustura zegoen gauza berri asko ikasteko aukera izan baitzuen. 

 

 Etxera iritsi baino kilometro pare bat lehenago, errepidean 

zerbait mugitzen ari zela ikusi zuen. 

 

 Zutik jartzen saiatzen ari zen emakume zauritu bat ikusi zuen 

hurbildu zenean. Bizikletatik jaitsi eta korrika joan zen Oliver 

emakumea laguntzera. 

- Eskerrik asko, mutil -esan zuen emakumeak. Bilatuko al zenuke nire 

poltsa auto barruan eta telefono mugikorra ekarriko laguntza 

eskatzeko? 

 

 Autora hurbildu zen Oliver eta harriturik geratu zen aberatsek 

bakarrik eduki dezaketen horietakoa zela ikustean.  Poltsa ireki, eta 

barruan diru asko zegoela ikusi zuen Oliverrek, baina ez zion diruari 

jaramonik egin . Telefonoa hurbildu zion emakumeari eta berarekin 

gelditu zen anbulantzia bat jasotzera etorri zen arte.   

 

- Nola esker diezazuket niregatik egin duzuna, gazte? -galdetu zion 

emakumeak. Bizikleta zaharra duzula ikusten dut, berria opari niezazuke. 

- Ez da beharrezko, andrea -erantzun zuen Oliverrek, emakumeak diru asko zuela jakin 

arren. Nire amak dioenez, mesede bati beste bat eginez erantzungo bagenio, mundua 

askoz ere zoriontsuagoa izango litzateke. Nahikoa da aukera duzunean beste pertsona bati 

laguntzearekin eta nik eskatutakoa eskatzen badiozu.   

Harritu egin zuten emakumea Oliverren hitzek. Txarteltxo bat eman zion emakumeak non 

bere argazkia, izena eta telefonoa agertzen baitziren. Gero, anbulantzian joan zen. 

 

 Etxera iritsi zen Oliver eta gurasoei kontatu zien gertatutakoa. Amari eman zion 

emakumeak eskainitako txartela. Oliverren ama zur eta lur geratu zen.   

- Zer gertatzen da, ama? Badirudi mamu bat ikusi duzula -esan zuen Oliverrek. 

- Ezer ez, seme -erantzun zuen amak. Harritu 

egin nau hain pertsona inportantea lagundu 

izana. 

 

 Oliverren etxera etorri zen handik egun 

batzutara Oliverrek lagundu zuen emakumea. 

Pozik jarri zen Oliver ikusi zuenean. 

- Benetan pozten nau sendatu zarela ikusteak -

esan zuen Oliverrek. Baina, nola jakin duzu non 

bizi nintzen? 

- Zure amaren berdin-berdina zarelako, gazte -
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erantzun zion emakumeak. 

 

Oliverren ama agertu zen han une horretan. Besarkada luze batean lotu ziren bi 

emakumeak aspaldian ikusi gabeko bi ahizpa balira bezala. 

 

- Emakume hau Clara deitzen da, ene seme maitea -adierazi zion amak. Duela zenbait urte 

lagundu egin zidan ospitalera eramanez bere autoan haurdun nengoela, eta nola eskertu 

niezaiokeen galdetu nionean zera erantzun zidan … 

- Itxaron -erantzun zuen Oliverrek. Hala esan zizun: “ denok mesede bati beste bat eginez 

erantzungo bagenio, mundua askoz ere zoriontsuagoa izango litzateke.” 

- Halaxe da -esan zuen emakumeak.   

 

 Orduan ikasi zuen Oliverrek amak esan ziona beste pertsona batek erakutsi ziola, eta 

ondo ulertu zuen mundua benetan zoriontsuagoa zela mesedeak besteen alde zerbait ona 

eginez eskertuz. 

 

Ipuina lagunduko duen bideoa ikusi: Mesede-katea (bideoen karpetan dago) 

 

 1.-    https://youtu.be/h-BUti-DNFE      mesede-katea 

 2.-    https://youtu.be/fJkWfHUaHTw     etengabeko mesede-katea. 

 

PENTSATZEKO: 

 

 Zer da mesede-katea ipuinean gehien gustatu zaizuna? Zergatik? 

 

 

 

 Posible al da, zure ustez, horrelako zerbait egitea zure gelan, eskolan...? Nola egingo 

zenuke zuk mesede-katea? 

 

 

 2.4.-Jarduera: 

 Lan sinpleren bat egin: eskumuturrekoren bat, marrazkia, puzzlea … haurren ospitale 

batera, zaharren egoitzara, rastrillo batera … eramateko eta egindako lana eskaintzeko. 

(Ikasleak bertaratuko balira, hango pertsonekin hitz egin dezakete, edo irakasleek eraman 

dezakete haien izenean, edo ikasleen 

ordezkariak joan litezke, edo...) 

 

 

 

 

 

 3.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 Samariar onak egin zuen bezala (Lk, 10-25-27) 
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    SAMARIAR ONA 

 

1. Irakurri Samariar Onaren parabola 

2. Margotu 

3. Antzeztu 

4. Egin mural handi bat parabola gaurkotuz.   
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