
Guraso/Nagusi/Hezitzaile euskaldunak ez direnak euskarara 
hurbiltzeko saioa 

 Sorgina Txirulina 

FAMILIARTEAN EUSKARAZ ONDO PASATZEN


Tailerrak



Tailerrak 
-  4-8 urteko ume eta familientzako tailerrak dira!

-  Tailer guztietan ipuinek garrantzi handia izango dute baita 
irudimena lantzea ere. !

-  Familia giroan euskaraz ondo pasatzea da helburua!

-  Iraupena: ordu bat!

-  Familien kopurua: 15 gehienez!

!

!
!

!
!




1. Musikaren bidaia 
Hasieran musika tresna batzuk sortuko ditugu. Bigarren partean, haurrek eta gurasoek Sorgina 
Txirulinari  ipuinak kontatzen lagunduko diote sortutako perkusio musika tresnak erabiltzen 
(pandemia dela eta, ez idira haizezkoak izango)!

Garapena:

1.  Musika tresnak egin (familia bakoitzak)
2.  Txirulinak ipuinak kontatzen ditu eta familiek laguntzen diote egindako musika tresnak erabiliz.
3.  Amaitzeko, orkresta jolasa egingo dugu.
Familia bakoitzak erritmo bat pentsatu eta egingo du)
!

!
!



2. Ipuinen mundua. “Bazen behin” 
Bazen behin tailer bat non ipuinetako pertsonaiei buruzko istorio bat entzuteko aukera izango zen. 
Horrez gain, familia bakoitzak ipuinak asmatzeko eskulan bat egingo du. Eperrak jateko gogorik? 


Garapena:

1.  Aurkezpena + ipuintxo bat
2.  Familia bakoitzak istorioak sortzeko kuboa sortuko du Kuboa erabiliz, marrazki bat egin
3.  Elkarri erakutsiko dizkiote egindako marrazkiak eta pentsatutako istorioak
!
!

!



3. “Balendina eta espazioa” 
Saio honetan, Valentina Tereshkova (espaziora joan zen lehenengo emakumea) izango da protagonista. 
Tailerraren gaia espazioa da..


Garapena:

1.  Espazioa eta planeten kanta
2.  Balendinaren ipuina
3.  Familia bakoitzak Balendinaren espaziontzia (Vostok 6) 
baita maskara ere egingo du.
4.     Amaitzeko, maskarak jantzita, “Astronauta tronpeta flauta” 

kanta dantzatuko dugu (beharrezkoa bada, eserita)
!
!
!



4. Japonia ezagutu! 
“Mukashi, mukashi”, hau da, “bazen behin” japonieraz tailer bat non familiek Japoniako kultura ezagutu 
ahal zuten. 

Garapena:
1.  “Momotaro”, Japoniako ipuina

2.  Eskulana: kometa koinobrori kometa (Japonian umeen egunean – Maiatzak 5- erabiltzen dute)
3.  Amaitzeko kanta japoniarra dantzatzen da
!
!
!



5. Eurigilea 
“Euria da protagonista saio honetan.

Garapena:
1.  “Eurigilea” ipuina  (Ginany Rodari)
2.  “Euria” kutxaren laminekin jolastu

3.  Eskulana: hodeia eta euria
4.  Euri tanta dantzatzera!
!
!
!



6. Plisti-plasta 
Ume batek bainu hartzea gorrotatzen du eta horregatik, bere amatxok igel bati buruzko ipuin bat 
kontatzen dio

Garapena:
1.  Plisti-plasta ipuina

2.  Xalala, riki riki dantzatu
3.  Eskulana: bainuontzian erabiltzeko jostailu bat
4.  Itsasontzi baten kanta
!
!

!



7. Flamenko margolaria 
Saio honetan emozioak izango dira protagonistak. Hasieran “Flamenko margolaria” izeneko ipuina 
kontatzen du Sorgina Txirulinak.

Garapena:
1.  Flamenko margolaria ipuina

2.  Flamenko dantza
3.  Emozioen kuboa egin
4.    Amaitzeko, emozioen jolasa egingo dugu sortutako kuboak erabiliz!
!
!
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