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jarduera 1
“HURBILEKO ERRESUMA”
OBRAREN GIDOIA ETA HORRI
BURUZKO GALDERAK
Hauxe da “Hurbileko Erresuma” antzezlanaren gidoia, baina ez da DVDn ikusi duzun txotxongilosaioa, desberdina baita.
Ekimen hau gauzatzeko, denon artean irakurri behar da gidoia gelan, eta antzezpen bat prestatu.
Mozorrotu ahal izango zarete edo panpinak egin. Bururatzen zaizkizuen material guztiak erabil ditzakezue, antzezpen polit bat prestatzea helburutzat hartuta.
Antzezpenean 17 pertsonaia daude. Ez ahaztu narratzaile bat ere behar dela, unean-unean gertatzen dena kontatzeko.

“HURBILEKO ERRESUMA”
PERSONAIA NAGUSIA:
•
•
•
•
•
•

Lila (Urruneko Erresumako nekazaria)
Iris (pertsonaia mozorrotua)
Hurbileko Printzea (erregegaia)
Kondea (morroi ustela)
Koplas (indartsua)
Azkarratxin (ezpataria)

BIGARREN MAILAKO PERTSONAIAK
•
•
•
•
•

Kimera doktorea (aztia)
Emaztegaiak
Zizaretxoak (3 dira)
Behorra
Zerriak (2 dira)

KONTALARIA
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EKITALDIA LABURPENA
1. EKITALDIA. PRINTZESA BILA
Hurbileko Printzea emazte bila dabil Hurbileko Erresumako errege bilakatzeko. Kondeak (Printzearen
morroi ustela) Lila aukeratzen du, Urruneko Erresumako nekazaria, jauregira joan eta Printzearekin
ezkon dadin. Lilak ezetz esaten dio eskaintzari, zoriontsua baita Irisekin eta ez dio axola bere patuari aurre egitea.

2. EKITALDIA. LILAREN BAHIKETA
Hurbileko Printzeak, Lilaren ezetzak haserreturik, bi gaizkile kontratatzen ditu (Azkarratxin eta
Koplas) haren bila joan eta indarrez ekar dezaten. Irisek bahiketa ikusten du eta bere bihotzeko kutuna erreskatatzea erabakitzen du, horretarako gaizkileekin borrokatu behar badu ere.

3. EKITALDIA. IRISEN ERRESKATEA
Azkarratxin eta Koplas jauregira doaz Lila eramatera. Mozorroturiko pertsonaia ilun eta misteriotsu
batek segitzen die gertutik. Bidean atsedenaldia egiten ari direla, iluntzean, gaizkileak ustekabean
harrapatu eta Lila askatzen du pertsonaia horrek. Geroago jakingo du Lilak pertsonaia mozorrotua
nor den.

4. EKITALDIA. SEGADA
Hurbileko Printzeak eta haren armadak Lila eta pertsonaia mozorrotua ustekabean harrapatu eta
atxilotu egingo dituzte. Pertsonaia mozorrotua leotzetara sartuko dute eta Lila gela batera eramango dute ezkontza unera arte.

5. EKITALDIA. HUTS EGINDAKO EZKONTZA ETA BUKAERA
Gazteluko leotzetan Azkarratxin, Koplas eta Iris bilduko dira eta Hurbileko Printzearen egitasmo
maltzurren berri izan ondoren, Kimera doktorearen laguntza eskatuko dute. Denen artean plana
asmatuko dute Lila askatu eta Printzeari eta Kondeari ordain egokia emateko.

1. Ekitaldia - Printzesa bila
Aurkezpena eta 1. agerraldia

(Erdi Aroko musika eta Off-eko ahotsa, pregoia bailitzan)
Hurbileko Erresuma izena zuen erresuma batean, hemendik oso hurbil, hain hurbil non
hemen bertan zegoen... (Soinu efektua, Hurbileko Erresuma agertzen da).
Bazen behin Printze bat, Printzesa bat bilatzen ari zen harekin ezkontzeko, horrela errege
bilakatuko baitzen eta agintea eskuratuko. (Hurbileko Printzea sartzen da).
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Printzea:
-Kondeee jaunaaa! Kondea! Non? Non ezkutatu da Kondea? Non? Hara, Kondea, aurkitu
al duzu nire Printzesa?
Kondea:
-Oraindik ez, jauna, merezi duen printzesarik ez dut aurkitu Hurbileko Erresuma osoan...
Printzea:
-Eta zeren zain zaude, babo halakoa?! Zoaz Urruneko Erresumara eta bila ezazu bilatu
beharrekoa...
(Erdi Aroko musika eta Off-eko ahotsa).
Hurbileko Erresumatik gertu, baina ez hain gertu, hobe esanda, urrun samar, Urruneko
Erresuma zegoen (Soinu efektua. Urruneko Erresuma agertzen da), eta haraino heldu zen
Kondea Printzesaren bila (Zaldi trostaren soinua. Kondea lauhazkan sartzen da).
Kondea:
-Ez dut printzesarik ikusi, haserretuko zait nagusia... (Ortzemugari begira dagoela, hurbiltzen diren urruneko ahotsak entzuten dira).
Kondea:
-Hemen begiratuko dut, marraskilo eta bareen artean....
(Begiratzeko makurtu da eta printzesagai mordoa agertuko da. Jaikitzerakoan izutu egingo da eta printzesagai guztiak hizketan hasiko dira, denak batera).
Printzesagaien korua:
-Ni, Ni, Ni, Ni lehenago heldu naiz……., nik Internetez egin dut eskaera... (zalaparta)
Kondea:
-Ixxooooo! Ea bada.... ikustagun.... zera.... mmmmm, Ea bada, mmmmm, zera...
mmmmm!
(Errebista egiten die eta bat bera ere ez du gustuko).
Printzesagaien korua:
-(Kondea dela-eta, kristorenak esaka alde egiten dute) ...esaten zuen bada, nire amak...
casting hauek guztiak berdinak dira...
(Urrunean Lila eta Irisen ahotsak entzuten dira, printzesa eta heroietara jolasten ari dira,
Kondea ezkutatu egiten da haiek ikusteko)
Lila:
-Hemendik, ene maitea (Esaldi guztiak neurriz gain dramatizatuz eta dibertitzen ari direla),
segi zure ibilbideari eta aska nazazu, ja, ja, ja!
Iris:
-Askatuko zaitut, ez izan dudarik, baina horren aurretik... bat, bi, hiru, lau, hogeita zazpi
herensuge hauek akabatu behar ditut... Aaaa! piztia ankerrak!. Ji, ji, ji.... (Eskuan ezpata
duela herensugeekin borrokan ari delako itxura egiten du)

Lila:
-Bai, bai, borroka zaitez horrela! Zu bai ausarta, ene andere maitea, ez etsi eta izango duzu
horren ordaina... Eta judo giltza hori?... Hori bai artea, hori bai abilezia!
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Iris:
Mmmmmm! Norberaren defentsarako ikastaro batean ikasi nuen hau...
(Biek egiten diote barre jolasari)
Iris:
-Kontuz! Zure ondoan...! (borrokan segitzen du, piztiak gainditzen ditu eta Lilaren ondoan
uzkurtzen da) Salbaturik zaude.... Baina, esadazu, maite al nauzu, andere ederra?
Lila:
-Arraintxoak ura baino maiteago, ene anderea (Musu gozoak ematen dizkiote elkarri)
Paaaaaaa”
(Kondeak harriturik begiratzen die ezkutalekutik, aurrera egin eta ikusleei hitz egiten die...)
Kondea:
-(Ikusleei) Baina, zer da hau!! Bi neska elkarri musuka!! Hau nazka!!! Eta dudarik ez dago
ondo datozela elkarrekin, are gehiago, ematen du... elkar maite dutela! Nora helduko gara,
gero! Tira... ni neurera, horretara etorri naiz eta. Hara, bietako edozein izan liteke printzesa
paregabea, baina, ondo pentsatuta, txikienak finagoa ematen du. Bai, hura izango da! (Lila
aukeratzen du)
(Haienganantz doala) Zera, bada... Paaaaaa (moztu egiten die). Hurbileko Erresumako
Kondea naiz eta zu Printzearen emaztea izango zara...
Lila:
-Urruneko Erresumako nekazaria naiz eta zu burutik jota zaude...
Kondea:
-Printzearen partetik nator eta ezin duzu ezetz esan...
Lila:
-Neure partetik nator eta oraintxe esan dut ezetz...
Kondea:
-Ezetza heriotza da!
Lila:
-Hil nazazu, nahi baduzu, baina ez naiz joango... Iris, goazen... (Irisen gainera igotzen da eta
zaldikoan bezala alde egiten dute).
Kondea:
-Hau zorigaitza nirea, banoa Printzeari kontatzera Urrunean gertatu dena....
(Musika, iluntasuna eta lehen ekitaldiaren amaiera)

2. Ekitaldia - Lilaren bahiketa
1. agerraldia
(Musika bukatzen da, Jauregiko turutak entzuten dira eta eszena argitzen da. Printzea
haserre sartzen da eta Kondea burumakur)
Printzea:
-Ezin da izan, ezin da izan!!!! Esan al zenion onean edo txarrean berdin diola?
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Kondea:
-Bai, bai... ezkontza edo heriotza, esan nion...
Printzea:
-Eta, zer aukeratu zuen?
Kondea:
-Heriotza, ene jauna, heriotza aukeratu zuen...
Printzea:
-Ulertezina da, baina! Nola izan dezake nahiago hiltzea nirekin ezkontzea baino?, pagotxa
naiz ni eta! Kitto... berak nahi izan du hala! Onean ez bada, txarrean izango da... Bila itzazu nire soldaduen artean gaiztoenak eta indarrez ekar dezatela.
2. agerraldia
(Musika eta off-eko ahotsa) Horrela bada, Kondeak bi gaizkile zital kontratatu zituen,
Azkarratxin, ezpatari beldurgarria, eta Koplas, pentsatu ez baina beti erriman hitz egiten
zuen indartsua, nekazari managaitzaren bila joan zitezen.
(Musika, eszena argituko da. Azkarratxin eta Koplasek eszena zeharkatuko dute usnan. Iris
eta Lila agertuko dira, ezkutaketan jolasten ari direla)
Iris:
-Non gordeko naiz, Ai!, ez nazala harrapatu.... hementxe bertan (Urrunean Lilaren ahotsa
entzuten da, kontatzen ari dela)
Lila:
-63, 64, 65, 66, 67, 68, 69... Banoaaaa! (Eszenara sartzen da)... Hemen... ezer ere ez, ea
handik... seguru handik sartu dela...
(Neskak eszenatik atera eta Azkarratxin eta Koplas sartzen dira, Kondeak emandako
deskripzioa errepasatzen ari direla)
Azkarratxin:
-Gogoan izan: ezpala bezain argala, eperra bezain ederra, arrastiria bezain eztia...
Koplas:
-Ederretan ederra galeperra...
Azkarratxin:
-Utzi errimak eta bila dezagun...
Koplas:
-Bai, bai... Bila bilaka, printzesa topaka...
(Eszena zeharkatzen dute eta Iris, fidagaitz, ezkutalekutik ateratzen da)
Iris:
-(Ikusleei) Mmmm! Hemen bada zerbait... Susmo txarra ematen dit honek, zer edo zer
badarabilte buruan, atzetik joango natzaie, bada ez bada ere...
(Iris eszenatik ateratzen da soldaduen atzetik. Suspense musika – Azkarratxin eta Koplas
agertzen dira berriro eta, ahotsak entzutean, gelditu eta ezkutatu egiten dira)
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Azkarratxin:
-Ez duk urrun ibiliko. Aizak, Koplas, Urruneko Erresuma duk hau...
Koplas:
-Urrunekoa, ez da izango makurrekoa.... Je, je, je.
(Bila dabilela, izkinatik agertzen da Lila)
Lila:
-Ene maiteeeea.... Kutuuuuna... Irisssss! Aurkitu egingo zaituuuuuut!
Azkarratxin:
-Gorde gaitezen hesiaren atzean, Koplas...
Koplas:
-Hesiaren atzian, geziaren abian...
Azkarratxin:
-Ixxxxoooo!
Lila:
-Iris, Iristxo, eder hori! Non sartu zara?
(Azkarratxin eta Koplas, elkarri xuxurlaka)
-Horixe duk, dudarik ez zagok – Goazen, lagun, harrapa dezagun...
(Azkarratxin eta Koplas Lila harrapatu eta alde egiten dute. Irisek dena ikusi du)
Iris:
(Jendeari, haserre)
Ikusi al duzue? Sinestezina da, bahitu egin dute. Azal lodia behar horretarako! Jauregira
eraman eta printzearekin ezkontaraziko dute. Bada, hori baino lehen, ni hil beharko naute...
(estrategia asmatzen du). Badakit, zaldia eskatuko diot inudeari, gertutik segitu ahal izateko,
eta amatxori aititaren sarea borrokan egiteko, (elkarrizketa sortu ikusleekin). Ikusiko dute
orduan, horixe baietz ikusiko dutela! Askatuko zaitut, Lila... egiten dudan azken gauza bada
ere.
(Iris agertokitik ateratzen da. Musika eta iluntasuna. 2. ekitaldiaren amaiera).

3. Ekitaldia - Lilaren erreskatea
1. agerraldia
(Gaua, animalien zaratak entzuten dira. Azkarratxin eta Koplas jauregirantz doaz, zaku
baten barruan Lila daramate, indarrean)
Azkarratxin:
-Tira, tira, ez duk horren zaila izan nekazari hau bahitzea, ja, ja, ja... Orain bai sari ederra
jasoko dugula... Pozarren egongo duk Printzea!!!
Koplas:
-Bai Printzea, bai haren ohantzea!!!
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Azkarratxin:
-Ixxooo! Ixo, oin hotsak entzun uste ditiat. Tira, nekea izango duk, hemen geldituko gaituk
atseden hartzera...
(Sasien artean zerbait mugitzen delako zarata entzuten da)
Koplas:
-AAAAAA! Azkarratxin, zin egiten diat basurde bat ikusi dudala!!! Beltza zuan, ez, ez, beltza
ez! Beltz-beltza, ezin beltzagoa!!!!!!
Azkarratxin:
-Ai, Koplas! Hi haizen handiarekin eta koldar hutsa haiz! Ez larritu, ezpata ondo-ondoan
dudala egingo diat lo... Hara! Hurbildu ezak zakua, barruan izango duk gure harrapakina, je
je, je.
Koplas:
-Harrapakina izango duk mozkina...
(Apurka-apurka loak hartzen ditu eta zurrungak entzuten dira, oso gau iluna da. Pertsonaia
Misteriotsua azaltzen da eta, pixkanaka, zakua eszenatik kanpora bultzatzen du)
Koplas:
-E? A! Zer duk hori! Aibala!!! (Ikusleei) Zakua mugitzen ari da... ez da ala?
Azkarratxini esanez gero, ezin gauza onik espero... oi, oi,oi!
(Pertsonaia misteriotsuak sarea haien gainera bota eta trabatuta uzten ditu)
-Zer duk hau? Harrapatuta gaudek... Azkarratxin, esna hadi!
Azkarratxin:
-Koplas!!! Egin ezak zerbait!!! Amarru bat duk hau!!! Neska eraman ditek!!!
Koplas:
-Haiek neska eraman eta gu hemen baldan... Laguntza!!! Hau nahasmena, nagusi!
(Iluntasuna eta agerraldiaren amaiera. Musika eta Off-eko ahotsa.)
Eta horrela, Azkarratxin eta Koplas neskarik gabe itzuli ziren jauregira eta gertatutakoa kontatu zioten Printzeari. Printzeak, haserre bizian, leotzetan entzerratu zituen eta Lilaren bila
bera abiatzea erabaki zuen.

2. agerraldia
(Egunsentia, txoritxoak eta zaldien trosta aditzen dira. Pertsonaia mozorrotua sartzen da,
Lilarekin zaldi gainean. Zalditik jaisten dira)
Lila:
-Azkenik!!! (kexaka), eskerrak askatzeagatik (ironiaz), nornahi zarela ere, baina nazkatuta
nago jendeak ni bahitzeaz. Ez naiz printzesa, ez eta gura ere; hortaz, inporta ez badizu,
banoa, prestatuta nago eta...
Iris:
-Egon apur batean!
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(Une berezia adierazten duen musika. Pertsonaia mozorrotuak nor den erakusten du)
Lila:
-Arranopola! Zeu zara! Gora nire askatzaileaaaaa!!! Iris, sekula ez nuen pentsatuko hain
adoretsua zinenik...
Iris:
-Ezta nik ere... eta neskak adoretsuak ez garela esango dute gero. Baina ez nengoen prest
txotxolo horiek zu harrapatu eta, hala, haiek nahi dutelako printzesa bilaka zintezen!!!
Arrazoia zuten inudeak eta amak, betiere kontuz ibili...
Lila:
Oi! Iris, hau zoriona! Gora nire askatzaileaaaaa!!! Pa, pa, pa eta paaaaaaa!
(Biolinak entzuten dira nonahi eta...)

4. Ekitaldia - Segada
1. agerraldia

(Printzea ustekabean sartzen da eszenan eta Lila eta Iris elkarri musu ematen harrapatzen
ditu. Eten egiten ditu. Biolinak desafinatu egiten dira)
Printzea:
-Geldi hor! Geeeeldi!! Harrapatu egin zaituztet! Errendi zaitezte!
Neskak:
-Ezta pentsatu ere!
Printzea:
-Errendi zaitezte edo hilko zaituztet. Lila nirekin ezkontzen ez bada.... Gggghhhh!
(Lepoa moztu keinua egiten du)
Neskak:
-Amore emango dut!-- Ez dut amore emango (Kontraesanetan aritzen dira tarte batez,
ping-pongean jolasean arituko bailiran) Amore emango dut- - Ez dut amore emango....
Printzea:
-Nahikoa!!!! Zer erabaki duzue?
Iris:
-Badakit, herri-galdeketa bat egingo dugu! (Ikusleei)
Ea, gogoz kontra bada ere Lilak Printzearekin ezkondu behar duela uste dutenek altxa
dezatela eskua...!
Ondo da, orain altxa dezatela eskua uste dutenek Lilak nirekin ezkondu behar duela, ni
maite nauelako...!
(Elkarrizketa ikusleekin)
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Printzea:
-Niri bost jende horrek zer uste duen. Hara! Zu leotzetara joango zara, eta zu, ahaztu mari
mutil hori eta zoaz ezkontzeko prestatzera!
(Ezpataz bultzaka eramaten ditu).
(Iluntasuna eta musika dramatikoa, galeretakoa edo).

5. Ekitaldia - Huts egindako ezkontza eta bukaera
1. agerraldia
(Musika apaldu egiten da eta leotzetako dekoratua azaltzen da. Barruan Azkarratxin eta
Koplas daude. Atearen kirrinka hotsa entzuten da eta Iris barrura botatzen dute. Harritu
egiten dira elkar topo egitean. Printzearen eta Kondearen ahotsak entzuten dira. Off-eko
ahotsa)
Kondea:
-Ja, ja, ja... Badaude denak behar duten tokian... aspergarri horiek leotzetan eta Lila gelan
entzerratua...
Printzea:
-Je, je, je, harekin ezkondu bezain pronto Errege izango naiz, eta orduan pikutara bidaliko
dut neska, je, je, je...
Kondea:
-Eta orduan Urruneko Erresuma inbadituko dugu eta ahaltsuenak izango gara.... Ja, ja, ja...
(Preso daudenek Printzearen eta Kondearen plan maltzurrak entzuten dituzte)
Iris:
-Entzun al duzue? Bizkor, zerbait egin behar dugu!

Azkarratxin:
-Hemendik irten behar dugu!!!
Iris:
-Lagundu, mesedez, ezkontza hori oztopatu behar dut, kosta ahala kosta!
Koplas:
-Bai, bai, ez dadila horrelakorik gerta ...!
(Kimera doktorea sartzen da, hortz artean kantatzen)
Kimera:
-Laraila, laraila... Kondeak baimena eman dit nire azken formula presoetako batekin probatzeko...
Presoak:
-E! Aizu! Laguntza... laguntza behar dugu... hemendik irten behar dugu, presazkoa da!
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Kimera:
-Laguntzarik nahi al duzue? Bada, orduan, nire azken formula probatuko beharko duzue...
Funtzionatzen badu, erraz aterako zarete, tximeleta bilakatuko baitzarete... eta hegan,
hegan, hegan, egin ahal izango duzue....
Iris:
-Ekarri hona edabe hori, agure txoroa, ezin dugu denbora galdu!
Kimera:
-Edan eta berehala ikusiko dugu zer gertatzen den...
(Edabea hartu eta zizare bilakatzen dira. Soinu efektua eta kea)
Kimera:
(Zizareei begira)
-Ui, ui, uiiiiii!! Uste dut pasatu egin naizela ozpinarekin... inor ez da perfektua.. laraila,
laraila....
(Kimera doktorea eszenatik ateratzen da. Zizare bilakatutako presoak burdinen artetik ateratzen dira... eta badoaz Lila askatzera)
(Iluntasuna eta tentsio-musika erreskaterako)

2. agerraldia
(Zizaretxoak berriro ere lehengo pertsonaia bilakatzen dira eta Irisek, presaturik, taldea
antolatzen du)
Iris:
-Bizkor, mutilak, Lila aurkitu behar dugu, gela guztietan begiratuko dugu: zu, Azkarratxin,
hortik joan, zu, Koplas, etorri nirekin, kontuz ibili!
(Banandu egiten dira eta Azkarratxinek Kondearekin egiten du topo).
Azkarratxin:
-Aizu, doilor halakoa, egon geldi! Non da Lila? Esadazu edo nire ezpataren sorbatza probatuko duzu!
Kondea:
-Ezta pentsatu ere, atera ezpata, traidore hori...
(Borrokan hasten dira eta une batez eszenatik ateratzen dira)
(Koplas eta Iris agertzen dira ate guztietan joka, Lilaren bila)
Iris:
-Lila, hemen al zaude? Lila, Lila, non zaude?
Koplas:
-Hemen ez da ezer entzuten...
Iris:
-Proba dezagun hor, Lila...!
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(Atearen bestaldean Lilaren ahotsa entzuten da)
Lila:
-Iris, hemen nago, lagundu...
Iris:
-Bizkor, Koplas, zure indarra behar dut, bota ezazu atea...
Koplas:
-Botako dut atea, aterako da andrea.
(Koplasek abiada hartu eta atea apurtzen du. Barrura erortzen da eta Lila gelatik ateratzen
da. Neska biek elkar besarkatzen dute. Biolin musika)
(Musika apaldu eta Off-eko ahotsa)
(Eta horrela, Kimera doktoreari esker, gure lagunek ihes egitea lortu zuten eta Lila askatu
zuten Printzearekin ezkon ez zedin.)
(Printzea sartzen da, atzean Kondea duela)
Printzea:
-Konde jauna! Konde jauna! Badut beste printzesa bat aurkitzeko konponbidea, Kimera
doktoreak pilula hauek eman dizkit, bat zuretzat eta beste bat niretzat, jaten baditugu ederederrak izango gara eta inork ezingo digu ezetz esan (Ikusleei begira, pilulak hartzen
dituzte). On egin!!! Glup! Glup! Glup!!!
Kurrin, kurrin!!! (Zerri bilakatuta ateratzen dira eszenatik)
(Azkarratxin eta Koplas sartzen dira, barrezka)
Azkarratxin:
-Hara, Koplas, hau bai abentura! Zer deritzozu oporrak hartzeari?
Koplas:
-Bai, bai, oporrak, luzeak eta gotorrak...
(Iris eta Lila sartzen dira, jai musika)
Lila eta Iris:
-Ondo da... Azkenik libre eta elkarrekin, Iris!! Ondo!!! Pa, pa, eta berriro pa!!!
(Kanta bat abesten dutela esaten diete agur neska-mutikoei)

AZKENIK
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galderak 1
Txotxongiloak ikusi edo irakurri eta gero galdera hauei erantzuna eman:

1.- Zu printzea izango bazina, norekin ezkonduko zinateke?

Ni printzea

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

2.- Zer egingo zenuke kondearekin?

Nik

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3.- Joango zinateke Irisen bila bahitzeko?

Ni

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4.- Lila izango bazina, zer egingo zenuke: lehenbailehen Irisen bila joan ala
zure erreinuan geratu?

Ni

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
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jarduera 2
BA AL DUZU HISTORIAREN BERRI?
Emakume eta gizon hauek oso garrantzitsuak eta ezagunak izan dira historian zehar. Beheko laukian
agertzen diren datuak (data, nazionalitatea eta lanbidea) nahasita daude. Internet-en edo liburutegiko entziklopedietan begiratuta, ipini ondorengo orrialdeetako argazkien ondoan, pertsonaia
bakoitzari dagozkion benetako datuak.

Pertsona hauen guztien artean halako lokarri bat dago, zein ote?

IZENA

DATA

HERRIA

ARLOA

SAFO

1452 -1519

Mazedonia

Enperadorea

ALEXANDRO
HANDIA

1921-1995

Mexiko

Olerkaria eta santua

630-560 A.C.

Grezia

Zientzialaria
(Grabitate legea)

MICHELANGELO
BUONARROTI

1475-1564

Amerikako Estatu Batuak

Olerkaria

SOR JUANA INÉS
DE LA CRUZ

356-323 A.C.

Italia

Margolari, eskultore,
arkitektoa...

PATRICIA HIGHSMITH

1925-1985

Alemania

Aktorea

MARLENE DIETRICH

1643-1727

Amerikako Estatu Batuak

Aktorea

ISAAC NEWTON

1901-1992

Amerikako Estatu Batuak

Idazlea

ISADORA DUNCAN

1651-1695

Italia

Dantzaria

ROK HUDSON

1878-1927

Erresuma Batua

Arkitekto, ingeniari,
margolari,...

LEONARDO
DA VINCI
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Sor Juana Inés de la Cruz

Leonardo Da Vinci
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Isadora Duncan

Miguel Angel
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Alexandro Handia

Marlene Dietrich
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Rock Hudson

Olerkaria Safo
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Patricia Highsmith

Isaac Newton
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jarduera 3
BERDINAK GARA ETA
ESKUBIDE BERBERAK DITUGU:
gay eta lesbianen lege-egoera Europan
3.1.- EZAGUT DEZAGUN EUROPAKO MAPA
Europako zenbait herritan gay eta lesbianak ezkondu ahal dira. Honako hauetan: HOLANDA, BELGIKA eta ESPAINIA.
Aurkitu itzazu mapan atlas baten laguntzarekin eta margotu berdez.
Beste herri batzuetan “izatezko bikoteak” egin ditzakete. Horrek esan nahi du osatzen
dituzten bikoteak gizarteak ezagutzen eta onartzen dituela, baina ez zaie ezkontzeko eskubidea aitortzen. Beraz, bikote horiek ez dituzte heterosexualen bikoteek dituzten eskubide
berberak. Honako hauek dira herriak: LUXEMBURGO, DANIMARKA, SUEDIA, NORVEGIA,
ALEMANIA, FINLANDIA, ERRESUMA BATUA, PORTUGAL eta FRANTZIA.
Aurkitu itzazu mapan atlas baten laguntzarekin eta margotu urdinez
Europako herri bakar batean ere ez dago legerik sexu bereko pertsonen arteko harremanen
kontra doanik, baina herri batzuetan oso baztertuta daude. Are gehiago: herri batzuetan
kartzelara eraman ditzakete. Honako hauek dira herriak: ERRUSIA, BULGARIA eta ERRUMANIA.
Aurkitu itzazu mapan atlas baten laguntzarekin eta margotu gorriz.
ZEIN DIRA HERRI HORIETAKO HIRIBURUAK? MAPAN AURKITU, letra xehez idatzi
eta azpimarratu.

Hauxe da homosexualitateak eta lesbianismoak Europan 2005ean bizi zuen
lege-egoera. Egoera hori etengabe aldatzen ari da. Beraz, litekeena da
gerora herri batzuetan izatezko bikoteei eta ezkontzeari buruzko legeak
onartu izana. Bildu informazioa eta eguneratu mapa; horra proposatzen
dizuegun ariketa.
Horretarako, bilatu Internet-en, edozein bilatzaile erabiliz, “Europako homosexualitatearen lege-egoera”.
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- Gay eta lesbianen ezkontza.

- izatezko bikoteak.

- gay eta lesbianak diskriminaturik daude.

BERDEA
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EUROPAKO MAPA
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3.2.- GAI HORREN INGURUKO ZENBAIT BERRI
Azken urteotan egunkarietan ikusi ahal izan ditugu hemen dituzun moduko albisteak.
Arretaz irakurri eta galderei erantzun. Gero, gaia aztertu zure ikaskideekin.

1 ALBISTEA
a) Zein jarrera dute argazkian agertzen diren pertsonek? Zergatik?
b) Nor agertzen dira argazkian?
c) Zein eraikinetan daude? Zergatik? Inoiz ikusi al duzu telebistan?
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2 ALBISTEA
a) Zein da albistearen gaia?
b) Bilatu hiztegian “homofobo” hitza. Bilatu, orobat, “lesbofobia” hitza.
c) Albistean, martxa edo manifestaldi bat aipatzen da. Zein manifestaldiz ari da?
d) Zer ospatzen da urtero ekainaren 28an?
e) Zer eskatzen dute argazkian dauden pertsonek?
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actividad 4
NOLAKOAK DIRA GURE FAMILIAK?
4.1.- EGIN DEZAGUN GRAFIKO BAT
24 ikasle dituen gela batean, honako emaitza hauek lortu dira:.
•
•
•
•
•
•

1/2, bere aita, ama eta neba-arrebekin bizi da.
1/4, bere aita eta amarekin bizi da.
1/12, bere ama eta neba-arrebekin bizi da..
1/12, bere amarekin bizi da.
1/24, bi amarekin bizi da.
1/24, bi aitarekin bizi da.

Zenbat ikasle daude egoera bakoitzean?
EGIN BARRA GRAFIKO bat, lortutako emaitzak islatzeko.
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4.2.- ARGAZKIEKIN LAN EGINEZ
Argazkietan, sexu bereko bikoteak ikus ditzakezu, beren seme-alabekin.
Zer iradokitzen dizute argazki horiek? Ipini argazki bakoitzari oin bat eta
kontatu zure gelakideei

oina

oina
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