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Izaki sexuduak elkarren desberdinak dira



Denok desberdinak gara, zu errepikaezina zara,
munduan ez dago zu bezalako beste inor

1. Gaia



Ba al dakizu non gauden?
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Eta orain, jakingo al zenuke non gauden esaten?
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Non esango zenuke dagoela gu bizi garen lurraldea?

Bai, inguru honetan gabiltza gu.
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Ezagutzen al duzu zure berdin-berdina den beste inor?

Ba al dituzu berdin-berdinak diren bi lagun?

Ezagutzen al duzu itxura berdin-berdina duten bi pertsona,
izen bera dutenak eta gauza berberak gustatu zaizkienak?

Konturatu al zara unibertso osoan ez dagoela zure berdina den
beste inor?

Pertsona guztiok ezberdinak gara eta zu bakarra zara, bere-
zia eta errepikaezina.
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• Marraztu zeure irudia behean beste pertsonaien ondoan eta
bukatu irudia koloreztatzez.

• Osatu esaldia hitz hauetako bat erabiliz:

Unibertso osoan dago nire berdin-berdina denik.

EZ BAI ASKO

Ariketak
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Ezagutzen al duzu gorputzik gabeko pertsonarik?

Pertsona guzti-guztiok zein bere gorputzean bizi gara. Eta horri
esker gauza asko egin eta senti ditzakegu! Jolas egin, abestu,
pozik egon, bainatu, urduri jarri, leku berriak ezagutu…

Ezagutzen al duzu neska edo mutila ez den pertsonarik?

Denok gorpuzdunak gara.
Denok sexudunak gara

2. Gaia



Ariketak

17

• Idatzi zerrenda bat ezagutzen dituzun 5 pertsonaren izenak
ipiniz. Zure ikaskideak, familiakoak edo bizilagunak izan dai-
tezke. Orain, idatzi haien izenaren ondoan neska/mutila den.

• Topatu al duzu inor neska ez dena eta mutila ez dena?

• Topatu al duzu gorputzik gabeko inor?

• Jarri hitz hauek ordena zuzenean esaldiak zentzua izan
dezan.

• Kopiatu letra txukunez honako esaldi hau:

Izena Neska Mutila

Ni x

gorpuzdunak

Denok gara neskak edo mutilak.

gara
denok
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Badakizu pertsona guztiak neska edo mutil garela. Pertsonen
artean neskak eta mutilak bereizten ditugu.

Bi sexu daude:
neskak eta mutilak

3. Gaia

Bi talde horiek bereizten dituena sexua da. Hau da, bi sexu
daude: neskak eta mutilak.



Ariketak
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• Aurreko orrialdean ipini pertsonaia bakoitzari neska edo
mutila den. Ados al zaudete gelakide guztiak?

• Erantzun galdera hauei. Aukeratu erantzun zuzena:

1. Nola deitzen zaio pertsonak bi talde hauetan (neskak
eta mutilak) banatzen dituenari?

Adina

Sexua

Bizilekua

2. Zenbat sexu daude?

Asko

Bi

Bat
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Ikusi dugun bezala, sexudunak izateak esan nahi du denok
neskak edo mutilak garela. Horrez gainera, sexudunak izate-
ak esan nahi du sortzen den izaki berri oro besteak ez bezala-
koa izango dela.

Gizakion ezaugarria da denok desberdinak izatea.

Sexudunak garelako
gara denok desberdinak

4. Gaia
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Abes deza
gun elkarrekin!

KURKUX

Kurkux triste samar dabil
kalean bakarrik

dela eta ez
omen du lagunik

Eskuzabala benetan
jator eta ameslari
guztiok mundura
ez gara etorri

Bizkorrak edo motelak
argalak, lodiak
beti izan ditzagula

irekiak

Nire eskutxoa tori
zurea eman neri
indar eman diezaiogun

Ariketak

• Osatu abesti hori hitz hauek erabiliz:

berdin laguntasunari
bihotz

itsusia

Takolo, Pirritx eta Porrotx.
“Kili kili” bilduma



Ariketak
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• Hiru lagun hauetako bakoitzari jolas bat gustatzen zaio gehien.
Lagunduko al diguzu zein den jakiten?

• Idatzi marrazkiaren azpian dagokion hitza:

Aitziberri joatea gustatzen zaio.

Asierrek nahiago du etan ibili.

Nobuko
Marko Kontxi
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Denok desberdinak gara,
denok eskubide berberak ditugu

5. Gaia



Pertsona
altuek ezin

dute jolaslekua
erabili

Etxeko lanak

BAKARRIK

ilehoriek egin

behar dituzte
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Ondo iruditzen al zaizu kartel hauetan agertzen dena?

Ariketak

• Idatzi hemen zein den zure ilearen kolorea: beltza, horia,
marroia, gorrixka…

• Orain idatzi zuri egitea gustatzen zaizun zerbait. Adibidez,
marraztea, parkera joatea…

• Osatu esaldi hau goran idatzi duzuna errepikatuz.

koloreko ilea duenak

ezin du egin.

• Orain irakurri esaldia osorik. Nola sentituko zinateke hori
egia balitz? Nola uste duzu sentituko litzatekeela zure lagun
bat egoera horretan? Komentatu gelakideen artean.

Txokolatea gogoko dutenek ezin dute
jolaslekua erabili.

1

1

2

2
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Ariketak

• Marraztu jolasleku bat. Gutxienez 4 pertsonak egon behar
dute bertan eta bakoitzari itxura desberdina eman behar
diozu. Horretarako, kontuan izan ilearen kolorea, begien
kolorea, altuera, lodiera…
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Gizakioi, neskoi eta mutiloi, gizonoi eta emakumeoi elkarre-
kin egotea gustatzen zaigu.

Elkarrekin egotea gustatzen zaigu6. Gaia

Elkarrekin egiten dugu jolas, elkarrekin bizi gara, elkarrekin
bazkaltzen dugu, elkarrekin egiten ditugu txantxak, elkarrekin
egiten dugu barre… Horrela, gusturago egoten gara.
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• Lotu itzazu marrazki bakoitza dagokionarekin.

• Idatz ezazu besteekin batera egitea gustatzen zaizkizun bi
gauza gutxienez.

1.

2.

3.

1

2

3

A

B

C


