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SARRERA 
 
Haur Hezkuntza garaian oinarrizkoa da garapen kognitibo eta sozio-
afektiboa errespetatzea, egoera berrien antolaketa ahalik eta modu 
naturalean mantenduz, haur bakoitza kontuan izatea beharrezkoa 
delako. Haur hezkuntzako ikasleek egoera berrien aurreikuspena behar 
dute, ziur sentitzeko eta norberaren autonomia eta oreka lortzeko. 
 
Kutxa Ekogunera bisita egin aurretik eta ondoren, eskolak  
aukeratutako tailerraren osagarri diren unitate didaktikoak eskaintzen 
ditugu. Hauek girotze saioak direla esan dezakegu, hau da, harrera eta 
itxierakoak. Saio hauek burutuko den jarduera berriarekin kokatzen 
laguntzeko beharrezkoak dira.  
 
Eskolan hasita, etxean partekatuz eta Kutxa Ekogunearen arteko lotura 
sortuz, haurren hezkuntza komunitate guztia inplikatuko dugu; 
haurrek ikasketa- prozesu esanguratsua izatea gure helburua delako. 
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EGIN ZURE UNTXIEN IPUINA  
 
JARDUERA MOTA 
Ipuin irekia. 
 
LEKUA 
Gela edo patioa. 
 
EDUKIA 
Ipuin hau zuk erabakitzen duzu nola amaitzen den, ipuinean 
zehar ematen diren aukera ezberdinak jarraituz. 
 
ZER LANTZEN DA 

- Ipuinen, kontakizunen eta ahozko mezuen ulermena. 
- Kontentzioa eta arreta. 
- Talde lana. 

 
MATERIALA 

- Ipuina 
 
DESKRIBAPENA 

- Irakasleak ikasleei ipuin berezi hau irakurriko die, non 
haurrek erabakiko dute nola amaitzen den, ipuinean 
zehar ematen diren aukera ezberdinak jarraituz. 
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KORNELIO, UNTXI HEGALARIA 
 
1 atala – Sarrera 
Kornelio, untxi abenturazalea zara, goizean zure 
gordelekutik irten arrausi egin eta sagar bat gosaldu duzu.  
Gora begira ipini zara eta abeletxeko ahate basatiak ikusi 
dituzu hegan eta zeuk ere hegan egitea erabaki duzu. 
Zer egingo duzu? 

1. Ahateei deitu eta nola egiten duten galdetu. Joan 2 
atalera. 

2. Alizia untxi jakintsuari galdetu. Joan 3 atalera. 
 
2 atala 
Ahateei galdetzea erabaki duzu eta untxitegiko etxolaren 
puntara igo eta hegan doazen ahateei deitu diezu. Segituan 
bi ahateak untxitegira jaitsi dira eta zurekin hizketan hasi 
dira. 

- Hegaztiok hegan egiteko ezinbestekoak ditugu lumak, 
beraz lumarik ezean ez daukazu hegan egiteko 
aukerarik. Non ikusi da hegan egiten duen untxi bat? A 
ze lelokeriak!  

Erantzun dizute ahateek eta farrez alde egin dute 
untxitegitik. 
Amore eman nahi al duzu? 

1. Bai. Joan 4 atalera 
2. Ez. Joan 5 atalera. 

 
3 atala 
Alizia, untxitegiko untxi zahar eta jakintsuena da, untxi zuri 
haundi bat da eta untxitegiaren amaierako eremuan bizi da. 
Untxi guztiek zalantzak dituztenean, berarengana joaten dira 
laguntza eske. 
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Berarengana hurbildu zara eta bere tutu barruan topatu duzu 
etzanda.  

- Zein da zure galdera?  
- Hegan egin nahi dut - erantzun diozu. 
- Untxiek ez dute hegan egiten, handiegiak gara 

horretarako, ezagutzen al duzu ba gu baino handiagoa 
den animali hegalaririk? Ez! Eman amore eta utzi 
amesteari. 

Eta untxi baten moduan tipi-tapa zure kabitxora joan zara, 
zeruari tarteka begiratzen diozu, baian zergatik begiratu 
sekula ukituko ez duzunari? 
 
4 atala 
Amore eman duzu, untxiek ez dute sekulan hegan egingo, 
untxiak ezin dute airean zehar ibiltzea amestu, untxiak 
lurrera itsatsita bizi dira eta beste guztia amets bat da.   
Triste, zure gordelekura zoaz. 
 
5 atala 
Ez duzu amore eman nahi eta abeletxeko animalia hegalari 
handien bila abiatu zara abeletxeko putzura. Hantxe daude 
antzarak, animalia handi eta hegalariak! Haiek hegan egiteko 
gai badira, zergatik ez zu? 
 
Antzaretan jakintsuena den Margarirengana hurbildu zara 
eta hegan egin nahi duzula galdetu diozu. 
Margarik barre egin dizu baina sekretu bat esan dizu. 

- Gu hegazti oso handiak eta potoloak gara, baina 
badugu sekretu bat hegan egiteko. Haizeak gogor 
jotzen duenean jarri haizeari begira eta astindu besoak 
indarrarekin…  utzi haizeak zure gorputza altxa dezan! 
Gure lehengusu lehengusina basatiek, mundu osoa 
igarotzen dute hegan haizearen aurka hegoak gogor 
astinduz! 
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Asko gustatu zaizu ideia eta haizeak gogor jotzen duen 
lekuaren bila abiatu zara, bi aukera dituzu: 

1. Untxitegiko teilatua. Joan 6 atalera 
2. Oilategiko teilatura. Joan 7 atalera. 

 
6 atala 
Teilatuaren puntara igo zara, eskuak zabaldu dituzu eta 
haizearen zain geratu zara. Bat batean zure eskuen azpitik 
aire zurrunbilo bat nabaritu duzu, aurreko hankak astindu 
dituzu eta jauzi egin duzu aurreraka. 
 
Erortzen ari zara! Baina atzeko hanken gainean erori zara, 
untzien atzeko hankak oso indartsuak dira eta… eta jauzi 
bikain bat egin duzu, eta gero beste bat eta beste bat, 
berebiziko jauzilari bikaina zarela ohartu zara.  
Salto bakoitzean, abeletxe guztia goitik ikusten ari zara, ia 
ia hegan egingo bazenu bezala da, zoragarria da!  
Untxi saltaria zara, zertarako egin hegan, salto egin ahal 
baldin baduzu?  
 
7 atala 
Oilategi puntan zaude haizearen zain, azpian oilo mordoa 
zuri begira farrez daude. Haizea nabaritu duzu zure 
gorputzean, gero eta gehiago, bi hanken gainean ipini zara, 
aurreko hankak zabaldu dituzu eta gogor astindu dituzu eta… 
muturrez jauzi zara aurreraka… hegan zoaz ala oilategiko 
teilatutik behera erortzen ari ote zara? Eta blaust!  
Oiloen hondartzara erori zara muturrez, eskerrak hondarra 
biguna den. 
Oiloek farre egin dizute, Alfonso oilarra etorri zaizu eta hau 
esan dizu: 

- Ikusi ezazu nola egiten duen oilar batek hegan.  
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Alfonso oilategi puntara igo da, karkaraka arro bat bota eta 
jauzi egin du baldar-baldar hegoak astinduz, oso hegaldi 
motza eginez, baina oilo guztien txaloak jasok. 
 
Frogatu nahi al duzu? 

1. Bai. Joan 6 atalera 
2. Ez. Joan 4 atalera.   

 
Eztabaida 
 

- Untxiek hegan egiteko gai al dira? 
- Hegan egiteko lumak behar ote dira ala badago lumarik 

gabeko animalia bat hegalaria dena? 
- Zer gertatuko zen Korneliok amore eman bazuen? 

 
 

 


