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ZER AURKITUKO DUZU MATERIAL HONETAN?

Baliabide didaktikoen gida honetan, edari energetikoen kontsumoaren prebentzioa 
nerabezaroan eta nerabeekin lantzeko hainbat jolas-hezkuntza jarduera eta dinami-
ka aurkituko dituzu.

Material hauek hainbat saiotan zehar edo hezkuntza jardunaldi bakar batean zehar 
erabil daitezke; eta materialak erraz egoki daitezke erakunde eta programazio mota 
desberdinetara, bai eta profil desberdinetara ere.
Dinamikak ez dira ordena zehatz batean egin behar. 

Fitxak hiru bloketan banatuta daude:
• Edari energetikoei buruzko informazioa
• Aisialdi estiloak
• Trebetasun sozialak

AISIALDI ESTILOAK

Aisialdia gure bizitzaren alde garrantzitsua da. Gure gaztaroan dugun aisialdiak bizit-
za osasungarri baterako ohiturak garatzeko orduan eragingo digu. Garrantzitsua da 
gazteen aisialdi mota eta horrek haien bizitzan duen eragina ezagutzea.

Era berean, garrantzitsua da gazteek izan ditzaketen aisialdi alternatibak ezagutzea, 
adikzioak sustatzen ez dituztenak. Aisialdia bera gazteen garapenerako oinarrizko 
hezkuntza gunea da. Horregatik, guztiontzat eskuragarri dagoen aisialdi osasuntsua 
sustatu behar dugu.

EDARI ENERGETIKOEN KONTSUMOA 
PREBENITZEKO BALIABIDE 

DIDAKTIKOAK 
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EDARI ENERGETIKOEI BURUZKO INFORMAZIOA

Ezinbestekoa da bai gazteei eta baita bitartekariei ere informazio fidagarria ematea. 
Modu horretan, edari energetikoen kontsumoarekin lotutako ideia okerrak baztertu 
daitezke. Ideia horiek oso hedatuta daude gure gizartean eta oso nahasgarriak izan 
daitezke. Ondorioz, beharrezkoa da zalantzak argitzea eta konfiantza giro baten alde 
lan egitea.

TREBETASUN SOZIALAK

Trebetasun sozial egokiak garatzeak gazteei ez die bakarrik harreman positiboak 
eraikitzen lagunduko, baizik eta elkarri hobe eragiten lagunduko diete. Horrez gain, 
ikasketa sozial eta emozional izugarria biziko dute. Dudarik gabe, errespetua eta 
enpatia funtsezkoak dira gure jardueretan, ezinbestekotzat jotzen ditugulako haiek 
erabaki arduratsuak har ditzaten.

Kontuan hartu behar da dinamizatzaileek dinamikak egokitzeko aukera izango du-
tela talde bakoitzaren errealitatearen arabera (adina, parte 
hartzaile kopurua, testuingurua, etab.). Fitxa bakoitzean, jar-
duerari buruzko informazio garrantzitsua izango dugu: bloke 
tematikoa, jarduera bakoitzaren helburu zehatzak, adina, 
iraupena eta aurretiazko kontzeptuak, garapenerako jarraibi-
deak, amaierako hausnarketa posibleak eta jarduerarako be-
harrezkoak diren materialak.

Horrez gain, jarduerak burutzen laguntzeko eranskin batzuk 
daude. Eranskinak ere moldatu eta/edo aberastu ahalko ditu 
dinamizatzaileak.
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DINÁMIKA BLOKE TEMATIKOA ERANSKINA

Gymkana (9-17 urte) Edari energetikoei 
buruzko informazioa 

1. eranskina
2. eranskina
3. eranskina

Aisialdiaren aniztasuna 
(9-13 urte) Aisialdi estiloak 4. eranskina

Nik erabakitzen dut nire 
aisialdia (13-17 urte)  Aisialdi estiloak

Enpatia (9-13 urte) Trebetasun sozialak 5. eranskina

Norberaren ezagutza (13-
17 urte) Trebetasun sozialak 5. eranskina
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1. EDARI ENERGETIKOEN LEHENENGO DINAMIKA

Bloke tematikoa
Edari energetikoei buruzko informazioa 

Helburuak
•  Edari energetikoen osagaiak eta efektuak ezagutzea
• Edari energetikoen kontsumoaren inguruan sentsibilizatzea

GRUPO DE EDAD
9-17 URTE

DURACIÓN
1 ordu eta 45 minutu 

Garapena 
Gymkana garatzeko, animatzaileak edari energetikoei buruzko dokumentu teorikoa 
irakurri beharko du lehenago. Probak edari hauei, beren osagaiei, kontsumoari eta 
efektuei buruzko hausnarketa bat sortarazteko diseinatu dira. 
Proba bakoitzaren ondoren, landu nahi dugun osagaia edo efektua aurkeztuko dugu. 
Proba bakoitza amaitzean, dokumentutik ateratako informazioa eztabaidatu daiteke 
eta/edo informazio gehiago eskaini daiteke. Gymkana amaitzean, hausnarketarako 
eta esperientzia pertsonalak partekatzeko momentu bat proposatuko da. 

Jardueran parte hartzen duten pertsonak sei taldetan banatuko dira eta sei probeta-
tik igaroko dira.  
 
• 1. proba: Azukrea- Taldeak asmatu beharko du zenbat azukre koxkor dituzten 

elikagai eta edari jakinek (1. eranskina). Dinamika ikusgarriagoa izan dadin, eli-
kagaien eta edarien argazkiak erabil daitezke eta taldeak azukre koxkorrak ipini 
ditzake argazkien ondoan. Bestela, eranskineko argazkiak erabil daitezke beste-
rik gabe. Taldeak ozen esango du zenbat azukre koxkor dituen eta azukre koxko-
rren irudiaren zatia desestaliko du.    
Datua: azukrea edari energetikoen osagaietako bat da eta kantitateak % 0tik 
(zero azukredun aurkezpenetan) aurrera doaz. Batez besteko kantitatea % 11 da.
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• 2. proba: Kafeina- Taldeak, txandaka, oztopo lasterketa bat egingo du. Hasieran 
errazagoa izango da, gero apur bat konplikatuko da eta, amaieran, animatzai-
leek lagundu ahalko dute lasterketa zailagoa eta nekagarriagoa izan dadin. 
Datua: kafeina kontsumitzeak efektu estimulatzailea dauka nerbio sistema zen-
tralean eta horrek alerta egoera areagotzen du eta nekea murrizten du. Helburua 
da lasterketan zehar parte hartzaileek antsietatea senti dezaten animatzaileek 
oztopoak jartzen dizkietenean. Parte hartzaileak etengabe arduratu beharko 
dira eragozpen horiez. 

• 3. proba: Alkohola- Proba honek bi momentu izango ditu: aktibo bat eta erlaxatu 
bat. Aktiboa: taldeko pertsona bat harrapatzailea izango da eta bestea, iheslaria. 
Gainerako kideak lurrean etzango dira, binaka. Iheslariak nahi duen bakoitzean, 
lurrean etzan ahalko da bikote baten ondoan. Orduan, hirukotearen bestaldean 
dagoen pertsona automatikoki altxatu beharko da eta harrapatzaile bihurtuko 
da. Harrapatzailea zena, berriz, iheslari bihurtuko da. Erlaxatua: lurrean etzango 
dira eta kontzentrazio eta erlaxazio ariketa txiki bat egingo da (2. eranskina).
Datua: edari energetikoak substantzia estimulatzaileak dira, alkohola, berriz, 
substantzia depresorea da. Beraz, aurkako efektuak eragiten dituzte organis-
moan. Ariketa aktibo bat egin ondoren ikusiko dute oso zaila dela jarraian erla-
xazio ariketa bat egitea. Edari energetikoekin eta alkoholaren kontsumoarekin 
gauza bera gertatzen da, ez dira alkoholaren efektuak nabaritzen edari energeti-
koek eragiten duten gehiegizko aktibazioaren ondorioz. 

4. proba: Efektuak- Proba honetan taldeko kide guztiak lau jardueretatik igaro 
beharko dira (denbora falta bada, probak aldi berean egin daitezke; honela, pert-
sona batzuek proba batzuk egiten dituzten bitartean, besteek beste batzuk egin-
go dizute, baina hoberena litzateke pertsona guztiek proba guztiak egin ahal 
izatea). 
Lehenengo jarduera kardio ariketa bat izango da: pertsona bakoitzak burpee-ak 
egin beharko ditu, soka saltoan ibili, jumping jack-ak egin… 
Bigarrena “memory” motako joko faltsu bat izango da (erreleboekin jolastuko 
dira, beraz, momentu horretan jolasten ari den pertsonak bakarrik ikusiko ditu 
karta guztiak aldi berean): kartak pixkanaka desestali beharko dituzte bikotearen 
bila. Gakoa da karta bakar batek ere ez duela bikoterik izango. Karta asko jarri 
behar dira hori ulertzeko denbora luzea behar izan dezaten.  
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Hirugarrena izango da tokian bueltak ematea eta ondoren puntu bateraino ko-
rrika joatea. Proba honen helburua da pixka bat zorabiatuta eta desorientatuta 
senti daitezen. 
Laugarrena izango da zenbait minututan zehar erabat lotuta egotea, mugitzeko 
aukerarik gabe.  

Datua: edari energetikoen kontsumoaren zenbait efektu sentitzea, hala nola bi-
hotz maiztasuna, digestio sistemaren arazoak (goragaleak, gorakoak), funtzio 
kognitiboaren narriadura (memoria, erreakzio denbora), antsietatea, etab.

• 5. proba: Prebalentzia- Taldea bitan banatuko da. Talde bakoitzak 2 litroko ontzi 
bat urez bete beharko du, ahalik eta azkarren. Horretarako, txandaka lan egingo 
dute eta ahoa edo eskuak bakarrik erabili ahalko dituzte. 
Dato: Un estudio muestra que el 18% de los niños entre 3 y 10 años han consu-
mido en el último mes bebidas energéticas; el 68% de los adolescentes entre 10 
y 18 años, con una media de consumo de 2 litros al mes; y el 30% de los adultos 
entre 18 y 65 años, con una media de consumo de 2 litros al mes.

• 6. proba: Erregulazioa- Banaka, letra zopa bat ebatzi beharko dute. Bertan aur-
kituko dituzte munduko tokiren batean erregulatuta dauden substantziak, eda-
riak eta elikagaiak (3. eranskina). 
Datua: Europar Batasuneko zenbait herrialdek etiketatzea erregulatzeko xeda-
pen espezifikoak onartu dituzte.
Espainian, 650/2011 Errege Dekretuaren arabera, ez dago sailkapen, izendapen 
ez eta erregulazio espezifikorik edari energetikoentzat. 

• Hausnarketa
• Edari energetikoak geroz eta sarriago kontsumitzen dira gure gizartean 

osagaiak edo eragiten dituzten efektuak ezagutu gabe.
• Nork kontsumitu du noizbait edari energetikoren bat? Nork kontsumitzen 

ditu ohiko moduan? 
• Probei esker ezagutu ahal izan ditugu, pixkanaka, edari energetiko hauen 

osagaiak eta efektuak. Zein iruditu zaizue harrigarriena? Nola sentitu zare-
te probekin? Eta efektuen proban?

• Zuen iritzia aldatu duzue edo dagoeneko bazenekiten ez direla osasun-
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garriak?
• Azukre koxkorrak beren horretan jateko gai izango zinatekete? Batzuetan 

ez dakigu zenbaterainoko azukrea duten elikagaiek eta edariek.
• Argi duzue zein den alkoholdun edari hauek kontsumitzearen arriskua? 
• Edari hauek erregulatuta egon beharko liratekeela uste duzue?

Gomendioak
• Irakurri edari energetikoen inguruko dokumentua
• Jardueraren edukiak adin tartearen arabera egokitu daitezke. Agian alko-

hola ez da hain interesgarria 9 urtekoekin lantzeko, baina helduagoekin 
gaia ongi azpimarratu nahi dugu. 

Materialak
• Azukre koxkorrak 
• 1. eranskina 
• Oztopo lasterketa prestatzeko materialak
• 2. eranskina 
• Karta sorta
• Soka (lotzeko zer edo zer)
• 2 L-ko ontzia 
• 3. eranskina
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2. AISIALDIAREN ANIZTASUNA 

Bloke tematikoa
Aisialdi estiloak

Helburuak
• Aisialdi estilo osasungarrien aniztasunari buruz hausnartzea.
• Aisialdi estilo desberdinekiko norberaren lehentasunak errespetatzen ikastea.

Iraupena
9-13 URTE

Iraupena
 1 ordu eta 45 minutu

Garapena 
1. Hasiera batean aisialdiari eta denbora libreari buru hitz egingo dugu (laburki) (4. 

eranskina). Zer da aisialdia eta denbora librea? Ia beti elkarrekin aipatzen ditugu, 
baina gauza sinonimoak al dira? Zein jarduera dira aisialdikoak eta zein denbora 
librekoak? Egin ideia jasa. Kontuan hartu arreta aisialdi estilo osasungarrietan 
jarri nahi dugula. Eta, batez ere, eskura ditugun aukeren aniztasuna azpimarratu 
nahi dugula.

2. Ondoren, Gymkana bat antolatuko dugu. Taldeak aisialdi estilo hauen arabera 
banatuko dira:

• Irakurketa
• Marrazketa
• Musika
• Kirolak
• Otoiztegira/Gazte Zentrora joatea
• Maite ditugunekin denbora ematea
• Bideojokoak
• Zinema, serieak…
• 4. eranskina.

Ipini lurrean sakabanatuta aurreko aisialdi estiloak idatzita dituzten kartelak. Pert-
sona bakoitza korrika joango da gehien gustatzen zaion horretara. Guztiek jende 
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kopuru antzeko izan dezaten, edukiera jarriko zaie taldeei. Honela, gehien gustatzen 
zaizunera iristean beteta badago, bigarrenera joan beharko duzu eta abar, talde guz-
tiek pertsona kopuru bera izan arte. 

Kartel bakoitzaren atzean beste aisialdi estilo bat egongo da (ezkutuan), hau da, 
irakurketa aukeratu dutenentzat, zinema eta serieak egongo dira; marrazketa auke-
ratu dutenentzat, bideojokoak; musikazaleentzat, maite ditugunekin denbora ema-
tea; eta kirolak aukeratu dituztenentzat, otoiztegira/Gazte Zentrora joatea.
Jardueraren helburua aisialdi estilo guztiekiko errespetua lantzea dela kontuan har-
tuta, onuragarritzat jo dugu aukeratu ez duten aisialdi estilo batekin parte hartu de-
zaten. 

Zortzi proba egongo dira eta talde guztiak igaro beharko dira proba guztietatik, bes-
te talde baten aurka lehiatuz. Proba bakoitza irabazten duen taldeak paper bat jasoko 
du esaldi baten zati batekin. Berdinketa badago, bi taldeei emango zaie pista. Azke-
nean, esaldiaren zati gehien dituen eta esaldi hau osatzen duen taldeak irabaziko 
du: “Aisialdia modu adimentsuan betetzen jakitea da zibilizazioaren azken emaitza.” 

• 1. proba: Egokitu zaien modalitatearen indarguneen hitz kateatuak. Esa-
terako: marrazketa eta bideojokoak lehiatuko dira. Marrazketaren taldeak 
“sormena” aipatuko du, bideojokoenak “animazioa”, gero marrazketa tal-
deak “artea”, etab. Helburua da hitzak kateatuz joatea aurreko hitzaren 
azken letra erabilita. Hitzik gabe gelditzen den taldeak edo modalitate 
horren indargunea ez den zer edo zer esaten duen taldeak galduko du. 
Denbora amaitzen bada eta inor ez bada hitzik gabe gelditu, berdinketa 
izango da.  

Pista: Aisialdia

• 2. proba: Modalitatearen kontzeptu baten inguruko Pictionary jokoa. Tal-
deko pertsona batek marrazkia egingo du eta gainerakoek asmatu behar 
dute. Marrazki gehien asmatzen dituen taldeak irabaziko du. 

Pista: modu 

• Marrazteko hitzak: 
• Irakurketa: protagonista, ortografia 



12

• Marrazketa: bozetoa, kartaboia 
• Musika: batuta, playlist
• Kirolak: puzgailua, entrenatzailea 
• Otoiztegira/Gazte Zentrora joatea: kanpamentua, otoia 
• Maite ditugunekin denbora ematea: bidaiatzea, urtebetetzea 
• Bideojokoak: Minecraft, bizitza estra
• Zinema, serieak: zuzendaria, trilogia 

• 3. proba: Modalitatea defendatzeko oilar borroka. Musika oinarri baten 
gainean esaldiak inprobisatu beharko dituzte beren modalitatea hobea 
dela defendatzeko. Sormen handiena duenak irabaziko du. 

Pista: adimentsuan 

• 4. proba: Hitz bat (egokitu zaien modalitatearen ingurukoa) aurkitzeko 
erreleboak. Lurrean sakabanatuta hitz ezkutua osatzen duten letra des-
ordenatuak egongo dira (bakoitza folio batean). Txandaka, errelebotan, 
letra bat hartu beharko dute abiapuntutik bitarteko puntu bateraino 
eramateko. Bertan ipiniko dute letra. Taldeko hurrengo kideak gauza 
bera egingo du. Letra bat bakarrik eraman dezakete, edo dagoeneko 
ipinita daudenetako bat mugitu. Taldeak elkarrekin erabaki beharko du 
zein letra mugitu hitz ezkutua aurkitzen saiatzeko. Kontuan izan hitza 
taldearengandik urrun egongo dela eta ezingo direla hurbildu, beraz, 
hurbil egongo diren momentu bakarra beren txanda izango da. Hit-
za asmatzea eta jokatzen ari den jokalaria irteerako puntura itzultzea 
azkarren lortzen duen taldeak irabaziko du. 

Pista: betetzen jakitea 

Hitz ezkutuak: 
• Irakurketa: amaiera, biografia
• Marrazketa: akuarela, teknika
• Musika: akordeoia, partitura 
• Kirolak: atea, kronometroa
• Otoiztegira/Gazte Zentrora joatea: bizikidetza, topaketa
• Maite ditugunekin denbora ematea: ospakizuna, oporrak
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• Bideojokoak: gamer, avatar
• Zinema, serieak: plataforma, dokumentala 

• 5. proba: Telefono hondatua modalitate bakoitzarekin lotutako esaldiak 
erabilita. Taldeko lehen pertsonari esaldi bat esango zaio belarrira, ho-
rrek beste bati esango dio eta horrela taldeko azken pertsonara iritsi arte. 
Amaierako esaldia eta jatorrizko esaldia antzekoen dituen taldeak iraba-
ziko du.  

Pista: da

Esaldiak:
• Irakurketa: Irakurtzeko ohitura duten pertsonek Alzheimerra izate-

ko 2,5 aldiz aukera gutxiago dituzte.
• Marrazketa: Gioconda edo “Mona Lisa” koadroak Frantziako barne 

produktu gordinaren % 15 inguruko balioa du.
• Musika: Zenbait azterlanek frogatu dute musika tresna bat jotzeak 

pertsonaren ahozko eta gorputzezko komunikazioa hobetzen due-
la.

• Kirolak: Giza gorputzak 650 muskulutik gora ditu eta muskulu zuntz 
bakoitza ile bat baino meheagoa da. Hala ere, mila bider bere pisua 
jasateko gai da.

• Otoiztegira/Gazte Zentrora joatea: Don Bosco beti zen lehena 
jokoetan, jostaldietako arima. Ez dakit nola, baina beti zegoen pa-
tioko bazter guztietan, gazteen talde guztien erdian.

• Maite ditugunekin denbora ematea: Familia eta lagunekin eman-
dako kalitateko denbora onuragarria da: ongizate handiagoa, kide-
go sentimendua eta eragin positiboa garapen kognitibo, sozial eta 
emozionalean eta bizitzako erabakietan.

• Bideojokoak: Betiko bideojoko kontsola salduenak PlayStation 2 
eta Nintendo DS dira. Hauetako bakoitzaren 155 milioi unitate sal-
du dira.

• Zinema, serieak: Gure arazo berak dituen pertsonaia batekin iden-
tifikatzen garenean, gure enpatia areagotzen da eta bere bilakaera 
pertsonala askoz ere hobe barneratzen dugu.
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• 6. proba: Talde guztiaren azpitik igarotzea (zenbait modutan egin daiteke: 
guztiak zutik eta zangoak zabalik azpitik iragotzeko; guztiak zubia egiten 
eta azpitik igaro, etab.). Azkena lehenengo tokian jarriko da eta horrela 
jarraituko dute pista duen gutun azalera iritsi arte. Modu berean itzuli be-
harko dute. Iristen den lehenengo taldeak eskuratuko du pista. Taldearen 
arabera beren modalitatearekin lotutako objektu jakin bat eraman behar-
ko dute eskuan. Objektu horrek ezin du lurra ukitu. 

Pista: zibilizazioaren 

Objektuak:
• Irakurketa: liburu bat
• Marrazketa: pintzel bat eta edalontzi bete ur
• Musika: musika tresna bat 
• Kirolak: baloi bat
• Otoiztegira/Gazte Zentrora joatea: kandela bat
• Maite ditugunekin denbora ematea: motxila
• Bideojokoak: ezpata bat/eraikuntza bloke bat (modako bideojoko 

batekin lotutako zer edo zer)
• Zinema, serieak: aginte bat

• 7. proba: Nokia telefonoaren sugea letrak bilduta. Talde osoak ilara bat 
egingo du eta lotuta joango dira (aurrekoaren sorbaldari eutsita, aurre-
koaren oinera lotuta edo beste modu batera, jarri nahi den zailtasun mai-
laren arabera). Lurrean letra ugari egongo dira (banakako folioetan) lauki 
sare bat osatuz.  Taldeak lauki sarea jarraitu beharko du (jokoko sareak 
bezala, hau da, ezin dute nahi duten letrara salto egin, zuzen joan be-
har dute eskuinera edo ezkerrera, baina ezin dute diagonalean mugitu). 
Modalitatearekin lotutako haien aukerako hitz bat osatzeko letrak bildu 
beharko dituzte. Letra guztiak lortu dituztenean, hasierara itzuliko dira 
eta hitza osatuko dute lurrean. Itzuli eta hitza lehen osatzen duen taldeak 
irabaziko du. 

Pista: azken
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• 8. proba: Pertsonaiak dagokien pelikula edo seriearekin lotzea (pelikulak 
edo serieak modalitate bakoitzaren ingurukoak izango dira. Bi modutan 
egin daiteke: Alde batetik, pelikula/seriea esan eta haiek protagonistaren 
izena asmatu behar izatea eta, bestetik, pelikula/serie eta pertsonaia guz-
tiak esan eta haiek asmatu behar izatea zein pertsonaia dagokion peliku-
la/serie bakoitzari:  Gehien asmatzen dituen taldeak irabaziko du. 

Pista: emaitza.

Pelikulak/serieak eta pertsonaiak: 
• Irakurketa: 
Amaigabeko istorioa (La historia interminable)- Bastian Baltasar Bux
Oihaneko liburua (El libro de la Selva)- Mowgli
La sociedad literaria y el pastel de piel de patata- Juliet Ashton 
• Marrazketa: 
La chica danesa - Einar Wegene
El código Da Vinci- Robert Langdon
Ninja dortokak- Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael
• Musika:
Sing- Clay Calloway
West Side Story- Tony
Ha nacido una estrella- Jackson Maine
• Kirolak:
Space Jam: Una nueva era- Lebron James
Cars- Rayo McQueen
El último baile- Michael Jordan
• Otoiztegira/Gazte Zentrora joatea:
Soul- Joe Gardner
Pokemon- Pikachu
• Miraculous: Ladybug- Marinette
Maite ditugunekin denbora ematea: 
Los Simpson: Homer, Bart, Marge, Lisa, Maggie
Encanto- Mirabel
Friends- Rachel, Monica, Proebe, Joey, Chandler, Ross
• Bideojokoak: 
Jumanji: Bienvenido a la jungla- Dr. Smolder Bravestone



16

Tomb Raider- Lara Croft
Angry Birds- Chuck
• Zinema, serieak: 
No mires arriba- Dr. Randall Mindy
Dune- Paul Atreides
Spider-man: No way home- Peter Parker

Amaitzeko, taldeka bilduko dira esaldi ezkutua asmatzen saiatzeko. 

Hausnarketa: 
Jarduera honekin hausnarketa hau egin nahi dugu: aisialdi estilo guztiak dira onak 
behar bezala kudeatzen baditugu. Onena litzateke gauza bakar batean denbora ge-
hiegi ez ematea eta denetarik egitea. 
Bestalde, geuk aukeratutakoa ez zen aisialdi estilo batekin lehiatu behar izan dugu. 
Nola sentitu gara? Noizbait ez dut errespetatu edo ez naute errespetatu nire aisial-
diarekin egiten dudanagatik? Nola sentitu naiz? Aisialdi estilo (osasungarri) batzuk 
besteak baino hobeak direla uste al dugu? Noizbait egin nahi nuen zer edo zer egi-
teari uko egin diot (jostaldian liburu bat irakurtzea, otoiztegira/Gazte Zentrora joa-
tea, etab.) gainerakoek esango zutenaren beldur nintzelako?  Garrantzitsua da argi 
izatea aisialdi estilo osasungarri guztiak direla baliozkoak. Denbora librean guk egi-
ten ditugun gauza berak egiten ez dituzten pertsonak errespetatu behar ditugu. 

Materialak
• Pistak
• Orriak eta arkatzak
• Letrak folioetan
• Objektuak (6. proba)
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3. “NIK ERABAKITZEN DUT NIRE AISIALDIA”

Bloke tematikoa
Aisialdi estiloak
 
Helburuak
• Argudioak erabiltzea beste pertsona bat konbentzitzeko
• Beste pertsona batzuen gainean izan dezakegun eraginaren inguruan hausnart-

zea

Adin tartea
13-17 urte

Iraupena
1 ordu eta 30 minutu 

Garapena

1. dinamika “Zirkulutik kanpo”: Pertsonak konbentzitzeko gaitasuna argudiozko tre-
betasuna da, bai bizitza pertsonalean zein profesionalean ere. Zirkulutik kanpoko di-
namika ariketa entretenitua da, parte hartzaile guztiak egoera erraz baina boteretsu 
batean sartzen baititu.

Ariketa honi ahalik eta onura handiena ateratzeko, berrikusketa, hausnarketa eta ez-
tabaidarako espazio batekin amaitu behar da. Jarduera egiten duenak oharrak hartu 
beharko ditu ariketan zehar, izan ere, pertsona bakoitzak estrategia desberdinak era-
biltzea gerta liteke.

Ipini soka bat zirkulu itxi baten formarekin lurrean, joko eremua sortzeko. Eskatu bi 
boluntario eta aukeratu oso lehiakorrak diren edo konbentzitzeko gaitasun handia 
dutela uste duten bi pertsona.

Helburua da beste pertsona konbentzitzea joko eremutik erabat atera dadin, baina 
pertsona hori ukitu gabe eta indar fisikoa erabili gabe. Prestatu ingurunea borroka 
libreko tokia balitz bezala, non borrokalari batek bestea zirkulutik kanpora atera be-
har duen irabazteko.
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Eskatu bi boluntarioei zirkuluaren erdian jartzeko eta gainerako taldeari kanpoan 
gelditzeko. Azaldu helburua dela jokalariek beste jokalaria zirkulutik ateratzea, baina 
hitz eginez bakarrik, elkar ukitu gabe.

Lehenik, zirkulu barruan dauden bi pertsonek bakarrik hitz egiteko denbora bat eza-
rriko dugu. Ondoren, gainerako taldeak parte hartu ahalko du, ahoz bakarrik, jokala-
rietako edozeinen alde egiteko.

Hauek dira arauak:
• Ezin da beste pertsona ukitu edo indar fisikoa erabili.
• Eragiteko edozein teknika erabil dezakete, besteak beste, argudioak, hitzal-

diak, engainuak, diplomazia, eroskeria, etab.
• Eskatu gainerako taldekideei joko eremuan dauden jokalariak anima ditza-

ten.

2. dinamika “Nik ezetz esaten dut”: Zenbait egoera aurkeztuko zaizkie eta, egoera 
horietan, ezetz esan beharko dute ahalik eta sormen handiena erabilita. 

Adibidea: “Tira, gaur gauean edateagatik ez zaizu ezer ere gertatuko”. Sormenezko 
erantzun posiblea: “Ez, eskerrik asko, gaur egin eta esan dudan guztia bihar gogoratu 
nahiko nuke”. 

Egoera posibleak: 
• Jostaldian futbolean jolastu behar zarela esaten dizute.
• Klasera ez joateko esaten dizute.
• Edaten ari dena dastatzeko esaten dizute.
• Tabakoa proba dezazun esaten dizute.
• Kalean edatera gonbidatzen zaituzte (botiloia). 
• Gauez parrandan atera behar duzu. 

Hausnarketa
Dinamika hauen bidez hausnarketa gidatu dezakegu galdera hauen laguntzarekin: 
Nola sentitu zarete zirkuluaren dinamikarekin? 
Zirkulutik atera naiz? Beste pertsona konbentzitu dut? Aisialdiaz ari garenean, argi 
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izan behar dugu geu garela zer egin eta zer ez egin erabaki behar dutenak. Gaine-
rakoen iritziak entzun ditzakegu, baina beti kontuan hartuta amaierako erabakia 
geurea dela. Batzuetan, gure aisialdi estiloak dagoeneko osasungarriak ez direnean, 
ahalik eta informazio gehien bildu behar dugu, horren arabera erabaki ahal izateko. 
Horrez gain, argi izan behar dugu gure iritziak eta gainerakoak konbentzitzeko gure 
gaitasuna oso indartsuak izan daitezkeela.  Are gehiago beste pertsona aldarte edo 
egoera pertsonal jakinetan badago.  
Noizbait zer edo zer egitera behartuta sentitu naiz? Norbait konbentzitu al dut nik 
nahi nuena egiteko?
Noizbait gertatu al zait plan bati ezetz esaten jakin ez dudala? Nola sentitu naiz? Ait-
zakiak erabili behar izan ditut zer edo zer egin nahi ez nuela esateko? 

Aisialdi estilo ez osasungarri baten aurrean, ezetz esateko gai izan behar gara aitza-
kiarik jarri gabe. Batzuetan, jarduera bat egin nahi ez izatea aitzakiekin mozorrotzen 
dugu eta, azkenean, konbentzitu egiten gaituzte. Libre gara zer edo zer egin nahi ez 
dugula erabakitzeko eta, jakina, gainerakoei ezetz esateko askatasuna eman behar 
diegu ere. 

Materialak
• Soka (edo antzeko zerbait) zirkulua egiteko

4. ENPATIA

Bloke tematikoa
Trebetasun sozialak

OBJETIVOS
• Parte hartzaileen artean gainerakoen aisialdi eta denbora libreko aukerekiko en-

patia sustatzea.
• Norberaren emozioak eta besteenak identifikatzea.
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Adin tartea
9-13 urte

Iraupena
Ordu eta erdi

Garapena 

1. Hasteko, enpatia zer den azalduko dugu. Horretarako, ideia jasa egiteko zenbait 
minutu utziko ditugu eta, ondoren, bideoa hau ikusiko dugu ulermena errazte-
ko: https://www.youtube.com/watch?v=U8pRaj22MlI     
HEMEN 0,0 PASAPORTEAREN WEBGUNERAKO ESTEKA DUEN QR KODEA IPINIKO 
DA (PASAPORTEAREN WEBGUNEAN BIDEOETARAKO ESPAZIO BAT SORTU BEHAR 
DA) 

2. Lehenengo dinamika “Jar zaitez bere zapaten barruan”: oztopo lasterketa bat 
egingo dugu erabilgarri dagoen espazioan eta eskura ditugun materialekin (ma-
haiak, aulkiak, sokak, uztaiak…). Irteera puntu bat eta iriste puntu bat definituko 
ditugu (ez helmuga bat, izan ere, helmuga izango da irteera puntu bera).  Oz-
topo zirkuituari ekin aurretik, haur parte hartzaile bakoitzak oinetakoak kendu 
beharko ditu eta iriste puntuan utzi.  Oztopo lasterketa oinetakorik gabe hasiko 
dute eta, oinetakoak dauden tokira iristen direnean, bi oinetako jantzi beharko 
dituzte, haienak ez badira ere eta biak oin berekoak badira ere. Lasterketari ekin-
go diote berriro oinetako horiekin berriz ere irteerako puntura iritsi arte (ibilbi-
dea luzatu daiteke eta nahi adina joan-etorri egin daitezke).  

3. Bigarren dinamika “Istorioak sortzen”: dinamika honetan haurren sormena sus-
tatuko dugu istorio bat eraikitzeari esker, eta enpatia sustatuko dugu ere pertso-
naien sorrerari esker. Hasiera batean, bakoitzari folio bat eta arkatz edo boligrafo 
bat emango dizkiegu. Bertan, bere pertsonaia deskribatu beharko dute, erabat 
asmatua izango dena, eta bere izena idazteaz gain, bere ezaugarri fisikoak, adi-
na, gustuak eta abar azaldu beharko dituzte. Pertsonaiak sortuta dituztenean, 
zirkulu batean eseriko dira eta haur batek (nahi duenak edo zozketan egokitzen 
zaionak) erabat asmatua den istorio bat kontatzeari ekingo dio, bere pertsonaia-
ren ikuspuntutik. Gainerakoek istorioa jarraituko dute bere pertsonaia eta hark 
esango edo egingo lituzkeen gauzak kontuan hartuta, lehenago idatzi dutena-
ren arabera. Zirkuluari buelta oso bat edo gehiago emateko aukera izango dugu, 

https://www.youtube.com/watch?v=U8pRaj22MlI  
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parte hartzaile bakoitzak behin baino gehiagotan hitz egin dezan, hala nahi ba-
dugu. 

4. Hirugarren dinamika “Emozioen interpretazioa”: azken dinamika hau egiteko, 
emozioen familia aurkeztu beharko dugu lehenik (5. eranskina). Animatzaileak 
belarrira esango die interpretatu behar duten emozioa, taldeko gainerakoek 
asma dezaten. Interpretazioa gorputzaren adierazpenaren bitartez egingo da, 
hitz egin gabe eta soinurik egin gabe. 

Hausnarketa: 
Dinamika hauetatik zenbait hausnarketa atera daitezke: Gainerakoen tokian jartzen 
jakitea garrantzitsua da, hau da, besteekin enpatizatzea beren aisialdi moduak ulert-
zeko eta, jakina, errespetatzeko, geure aisialdiaren desberdinak direnean. Aisialdiko 
eta denbora libreko erabakiak norberak hartu behar ditu bere kabuz eta pertsona-
ren, izandako esperientzien eta bizitzako momentuaren araberako lehentasun mo-
duan ulertuko dira. Horregatik, gainerakoen emozioak ezagutzeko gaitasunak enpa-
tizatzen lagunduko digu eta enpatia horrek, aldi berean, pertsona bakoitzak aisialdi 
bat edo bestea zergatik aukeratzen duen ulertzen lagunduko digu. 
Hausnarketa gidatzeko galdera hauek erabil daitezke: 

•  Beste pertsona batek gustuko dituen aisialdiko edo denbora libreko jardue-
rak ulertzen ez baditugu, gaizki hitz egiten dugu pertsona horri buruz edo 
gustu arraroak dituela esaten dugu? 

• Gurea bezalako aisialdia ez duten pertsonak kritikatzen ditugu edo gaizki 
sentiarazten ditugu?

• Gure lagunak jarduera bat egitera behartzen ditugu gogorik ez badute?
• Pentsatzen al dugu beste pertsona batzuek eguneroko bizitzako egoera jaki-

netan sentitzen dituzten emozioen inguruan? (lagundu adibideekin). 
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Materialak
• Oztopoak sortzeko objektuak: sokak, uztaiak, aulkiak, mahaiak, hesiak…
• Folioak
• Arkatzak edo boligrafoak
• Kutxa
• 4. eranskina.
• Ordenagailua
• Proiektorea 
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5. AUTOEZAGUTZA  

Bloke tematikoa
Trebetasun sozialak

Helburuak
• Egiten diren aisialdiko jardueretan sentitzen diren emozioak identifikatzea. 
• Autoezagutza sustatzea aisialdia norberaren lehentasunen arabera aukeratu 

ahal izateko. 

Adin tartea
13-17 urte

Iraupena
Ordu eta erdi

Garapena 
Jarduera honetan barneko faktoreak (emozioak) eta kanpokoak (aisialdiaren in-
guruko elementuak) landuko dira, zenbait urratsen bidez: 

1. Lehenik, jarraian ageri diren “Inside out” pelikulako bideoak ikusiko dira. Bertan 
ikusi ahalko dute emozioek modu desberdinean jarduten dutela pertsona bakoitza-
ren arabera: 

• Rileyren burua: https://www.youtube.com/watch?v=-K-J2pW-kXw
HEMEN 0,0 PASAPORTEAREN WEBGUNERAKO ESTEKA DUEN QR 
KODEA IPINIKO DA (PASAPORTEAREN WEBGUNEAN BIDEOETA-
RAKO ESPAZIO BAT SORTU BEHAR DA) 

• Rileyren amaren eta aitaren buruak: https://www.youtube.com/
watch?v=wsIvR1nClK0
HEMEN 0,0 PASAPORTEAREN WEBGUNERAKO ESTEKA DUEN QR 
KODEA IPINIKO DA (PASAPORTEAREN WEBGUNEAN BIDEOETA-
RAKO ESPAZIO BAT SORTU BEHAR DA) 

https://www.youtube.com/watch?v=-K-J2pW-kXw 
https://www.youtube.com/watch?v=wsIvR1nClK0 
https://www.youtube.com/watch?v=wsIvR1nClK0 
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2. Barne faktoreak landuko ditugu, emozioak: 
Norberaren emozioekin lanean hasiko gara. Kartulina baten goiko eta 
erdiko aldean, bakoitzak bere bizitzako emozio nagusia edo ohikoe-
na marraztuko du eta, emozio horren aldamenetan, buruan dituzten 
gainerako emozioak marraztuz joango dira (emozio bakoitzari izen bat 
emanda; emozio familiari buruzko 5. eranskina erabil daiteke). 

Beren emozioak aztertu dituztenean, kartulinaren beste hutsune ba-
tean (oraindik ere espazio apur bat utzita), egiten dituzten aisialdiko 
jarduerak idatzi beharko dituzte. 

Aisialdiko jarduera bakoitzaren aldamenean hura egiten dutenean gai-
lentzen zaien emozioa (lehenago marraztu eta deskribatu dituztenen 
artean) idatziko dute.  

3. Kanpo faktoreak landuko ditugu, aisialdiaren inguruko elementuak: 

Aisialdiko elementuez hitz egiteko, pizarra edo paper jarraitua erabili-
ko dugu (edo animatzaileak idatzi bitartean mundu guztiaren bistara 
dagoen beste toki bat). Bertan, animatzaileak aisialdiko eta denbora 
libreko jarduera baten izena idatziko du adibide gisa. Jarraian, azaldu 
egingo da jarduera horrek hainbat elementu dituela eta elementuok 
jardueraren inguruan idatziko dira. Adibidea: jarduera gitarra klaseak 
jasotzea bada, elementu hauek idatz daitezke: musika tresna jotzea, 
klaseetako irakasleak, klaseetako kideak, lagunak, gure familiako pert-
sonek klase horiei buruz pentsatzen dutena, etab. 

Kartulinan gelditzen zaien espazio librean, aukeratu duten jardueraren 
batekin gauza bera egiteko proposatuko diegu haurrei. 

Amaitu dutenean, galdera hau egingo diegu guztiei: jarduera horretan 
nagusi dela idatzi duzun emozioa (2. puntukoa) jardueraren mendekoa 
da (esaterako, gitarra jotzea) edo beste elementu batzuen mendekoa 
da (esaterako, irakaslea gustuko ez duzula)? Hausnarketa errazteko, 
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pertsona bat har dezakegu adibide moduan eta bere aisialdiko jardue-
rako elementuak ezeztatuz joan gaitezke. 
*Gitarra klaseen adibidearekin jarraitzen badugu eta haurrak esaten 
badigu jarduera horretako emozio nagusia poza dela, baina elemen-
tu guztiak ezabatzen ditugunean nagusia (“musika tresna jotzea”) 
bakarrik utzi arte, emozio hori tristura bihurtzen bada, agian hori ez da 
aisialdiko jarduera egokiena izango eta horren inguruko hausnarketa 
egin beharko litzateke. 

Bi gauza gerta daitezke nagusiki:
1. Elementu nagusia (gitarra jotzea) gustuko izatea, baina gaine-

rako elementuak ez. Kasu honetan, jarduera mantendu daiteke 
eta denbora bat itxaron gainerako elementuak aldatu arte edo, 
besterik gabe, gainerako elementuak aldatzea baina elementu 
nagusia ez. 

2. Elementu nagusia gustuko ez izatea, baina gainerakoak bai. Kasu 
honetan, beste jarduera bat bilatu daiteke beste elementu nagu-
si batekin (esaterako: gustuko duen eta irakasle berak irakasten 
duen beste musika tresna bat). 

Hausnarketa: 
Jarduera honen bidez hausnartu egingo dute jarduera jakin bat zergatik egiten 
duten, benetan interesatzen zaielako edo horren garrantzitsuak izan beharko 
ez liratekeen bestelako elementuengatik? Benetan egin nahi dugun horrekin 
bat datozen aisialdiko jarduerak aukeratzeko jarduera horiek eragiten dizkigu-
ten emozioak aztertu behar ditugula ulertzea.

Honela, apur bat errazagoa izango da bila ari garen emozioak sortarazten diz-
kigun aisialdia hautatzea, hori ez egiteko esaten badigute ere.
Kasu honetan, argitu beharra dago emozioa atsegina izan arren aisialdiko jar-
duerak, bere horretan, ez badigu ezer onik eskaintzen, ezin dugula emozioa 
aitzakiatzat erabili jarduera hori egiten jarraitzeko (esaterako, droga kontsu-
moaren kasuan). 

Gainera, ulertu behar da ere agian gure lagunak direla gure oniritzia bilatzen 
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dutenak beren aisialdiko jarduerak egiteko eta, kasu horretan ere, beren burua 
ezagutzen eta bide hori egiten lagundu behar diegula.  

Hausnarketa gidatzeko galdera hauek erabil daitezke: 
• Nire aisialdiko jardueretan, jarduera bera gustatzen zait edo hura osat-

zen duten gainerako elementuak dira gustuko dudana?
• Ohiko moduan aztertzen al ditut aisialdiko jarduerak egitean sentitzen 

ditudan emozioen inguruan edo hausnartu gabe aurrera jotzen dut?
• Nire hurbileko taldeetatik (lagunak, familia…) egin nahi ez ditudan jar-

duerak egiteko konbentzitzen naute edo horiek egitera behartzen nau-
te? 

• Zenbat urte daramatzat jarduera bera egiten?
• Jarduera aldatzea planteatu al dut noizbait? 
• Hala bada, baina ez badut jarduera aldatu, zergatik ez dut aldatu? 
• Inoiz planteatu ez badut, zergatik da hori? Benetan beste jarduera bat 

egin nahi ez dudalako edo egiten ari naizena uztea zaila delako gustuko 
ez izan arren? 

Materialak
• Kartulinak
• Arkatzak
• Errotulagailuak
• Ordenagailua
• Proiektorea 

• 5. eranskina.
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1. ERANSKINA
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2. ERANSKINA
Bilatu jarrera eroso bat, etzanda edo eserita, ongi eutsita eta erlaxatuta baina esna 
sentitzen zaren posizio batean. Nahi baduzu, tapaki arin batekin estali zaitezke, gor-
putzaren tenperatura, sarritan, jaitsi egiten baita denbora batean zehar mugitu gabe 
gaudenean.

Prest zaudenean, itxi begiak edo mantendu itzazu apur bat irekita, ezer bereziri be-
giratu gabe.

Hartu atseden momentu batez eta jarri arreta arnasketaren erritmo naturalean.

Gorputza eta burua erlaxatuta sentitzen dituzunean, hartu zure gorputz osoaren 
kontzientzia. Nabaritu nola deskantsatzen duen eta nola sostengatzen den koltxoia-
ren gainean, lurrean edo aulkian. Jarraitu zure arnasketa naturalarekin, besterik gabe, 
gorputzaren sostengua eta pisua nabarituz.

Hasi gorputza “eskaneatzen” haren kontzientzia hartzeko. Mantendu arreta laburki 
eremu bakoitzean eta jarri arreta horietako bakoitzean sentitzen dituzun sentsazioei. 
Hasi oin ezkerreko behatzetatik eta, ondoren, igaro oineko alde guztietatik: oinazpia, 
orpoa, oinbularra. Hartu zango ezkerraren kontzientzia eta mantendu arreta zango 
hori aztertzen duzun bitartean, sentsazioak nabaritzeko. 

Jarraitu pelbisera iritsi arte. Pentsamendu edo judizioren bat agertzen bada, saiatu 
horretan ez kontzentratzen. 

Nabaritu bakarrik pentsamendua edo sentimendua eta, agian, irri egin dezakezu eta 
zeure buruari esan: “Zeinen bitxia horretan pentsatu izana, ez?”. 

Ondoren, hartu arnasa eta hartu berriro gorputzaren kontzientzia. Orain, eraman 
arreta oin eskuineko behatzetara eta, ondoren, oineko gainerako tokietara: oinaz-
pia, orpoa, oinbularra. Eskaneatu zango eskuina gorantz: orkatila, aztala, belauna eta 
izterra, pelbisera iritsi arte. Ibilbidean zehar sentsazioren bat nabaritzen baduzu, az-
tertu ea aldatuz doan. Agian biziago edo arinago bihurtuko da, edo desagertu egin-
go da. Gerta liteke ere sentsazio batzuk atseginak, beste batzuk neutroak eta beste 
batzuk desatseginak edo deserosoak direla nabaritzea. 

Orain, hartu sabelaldearen kontzientzia, arnasa hartu eta bota bitartean. Ondoren, 
ibili bizkarraldea, behetik goraino. Segi bularraldearekin eta sorbaldekin. Jarri arreta 
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eskuineko besoan eta ibili besoa atzamarretara iritsi arte. Nabaritu eskuko sentsa-
zioak: ahurra, eskugaina, eskumuturra. Agian inurridura bat sentituko duzu, beroa 
edo beste sentsazio bat. Eskaneatu pixkanaka eskugain osoa eta segi besoan gora 
sorbaldetara iritsi arte. Orain, eskaneatu ezkerreko besoa; ibili besoa atzamarretara 
iritsi arte eta nabaritu bertan sentitzen dituzun gauzak. Segi eskuarekin, eskumu-
turrarekin, besaurrearekin, ukondoarekin eta, berriz ere, sorbaldaraino. Ondoren, 
eraman kontzientzia lepora, mantendu ezazu hor apur batez eta nabaritu sentitzen 
dituzun sentsazioak. 

Iritsi bururaino: aztertu goiko aldea, atzealdea, alboak eta belarrien ingurua. Orain 
segi aurpegira. Kontzientzia osoarekin, eskaneatu aurpegiko zati guztiak: kopeta, 
bekozkoa. Erlaxatu kopeta eta bekozkoa. Orain, eskaneatu begi zuloak, sudurra, 
masailak eta masailezurra. Erlaxatu masailezurra. Orain jarraitu ezpainekin, ahoaren 
barnealdearekin, mihiarekin eta hortzekin. Geldi zaitez toki bakoitzean, arakatu eta 
sentitu. 

Azkenik, zabaldu zure kontzientzia gorputz osora. Utzi kontzientziari gorputz 
osoaren sentsazioak nabaritzen, arnasa hartu eta botatzen duzun bitartean. Prest 
sentitzen zarenean, ireki begiak eta hartu ingurunearen kontzientzia.
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3. ERANSKINA
13 hitz ezkutu
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Erantzuna: 
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1- Foie grasa: Californiak 2011. urtean debekatu zuen elikagai hau estatuan saltzea. 
Foie grasaren Legea deritzonaren bidez egin zuten eta debekuaren arrazoia izan zen 
produktu hau lortzeko animaliei egiten zaien mina. Legeak produktua saltzea debe-
katzeaz gain, gibela areagotzeko animalien elikatze behartua ere debekatzen ditu. 
Baina hori ez da adibide bakarra. Gaur egun, mundu osoko 15 herrialdetan debeka-
tuta dago horren moduko elikatze behartua, besteak beste, Alemanian, Finlandian, 
Israelen, Italian, Erresuma Batuan, Turkian edo Suedian. Aldiz, Espainia da Europa 
osoan foie grasa ekoizten jarraitzen duten bost herrialdeetako bat, Frantzia, Hunga-
ria, Bulgaria eta Belgikarekin batera.

2- Izokina: Arrain haztegietan hazitako izokina kontsumitzea debekatuta dago Aus-
tralian eta Zeelanda Berrian. Bi herrialdeek ematen dituzten arrazoiak dira animalia 
hauek ez direla modu osasungarrian elikatzen eta giza kontsumorako onartu ez di-
ren elikagai kimikoak dituztela.

3- Kinder arrautzak: Estatu Batuetan arriskutsutzat jotzen dira barnean daramaten 
jostailu ezkutua dela eta. 1938. urtean, jostailu bat barnean ezkutatuta daramaten 
elikagai guztiak debekatzen dituen lege bat onartu zuten.

4- Ketchupa: Tomate saltsa hau herrialde osoan debekatuta ez egon arren, Frantziak 
lege bidez mugatu du produktu honen kontsumoa. 2011az geroztik, ketchupa mu-
gatuta dago Frantziako ikastetxeetan eta, ondorioz, saltsa hau ezin da libreki banatu, 
baizik eta plater jakinekin bakarrik eta muga zehatzen barruan. Araudia gazteenen 
elikadura kalitatea hobetzeko helburuarekin sortu zen.

5- Txiklea: Singapurrek, munduko herrialde aberatsenetako batek, txikleak debekatu 
zituen 1992. urtean. Harez geroztik, ezin da produktu hori kontsumitu herrialdeko 
kaleetan. Berez, turistei daramatzaten txikleen kopurua aitortzeko eskatzen diete eta 
isunak bi espetxe urtera artekoak izan daiteke.

6- Odolkia (odolarekin prestatutako elikagaiak): Elikagai hauek debekatuta daude 
herrialde askotan, batez ere arrazoi erlijiosoak direla eta. Islamak, judaismoak edo 
Jehovaren lekukoek uste dute odola jatea ez dela ekintza purua.

7- Hestebeteak: Estatu Batuetan bada haragiak herrialde barruan hil eta ekoiztu be-
har direla dioen lege bat. Horregatik, ezin da hestebeterik eraman Estatu Batuetara.

8- Esne gordina: Esne gordina edo, gauza bera dena, pasteurizazio prozesua igaro ez 
duen esnea kontsumitzea debekatuta dago Estatu Batuetan eta Kanadan, eraman 
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ditzakeen germenak direla eta.

9- Garagardoa Nigerian: Kontsumoa debekatuta ez egon arren, Nigerian debekatuta 
dago garagardoa inportatzea eta ekoiztea, beraz, zaila izango da produktu hori ber-
tan aurkitzea.

10- Koloragarriak, hala nola E-110 eta Tartrazina (E-102): “Ilunabar horia” izeneko eli-
kagaietarako koloragarria, E-110 gisa etiketatzen dena, ohiko elikagaietan aurki dai-
teke, hala nola albertxiko marmeladetan, gozogintzako produktuetan, berehalako 
zopetan, Tex-Mex Doritoetan (kolore laranja hori lortzeko) eta Dalsy haurrentzako 
botikan ere. Dena den, Espainian baimendutako koloragarria izan arren, Europako 
zenbait herrialdetan debekatuta dago. E-110 gehigarria debekatuta dago, besteak 
beste, Norvegian, Finlandian edo Suedia. Horren arrazoia da adingabeen hiperaktibi-
tatearekin lotuta dagoela. Horren ondorioz, Europako araudiak eta, beraz, Espainiako 
araudiak ere, elikagai bakoitzean aurki daitekeen gehigarri honen kantitatea mugat-
zen dute. Gainera, elikagaietako gehigarrien inguruko Europako Parlamentuaren 
1333/2008 (EE) Erregelamenduak xedatutakoaren arabera, E-110 daramaten produk-
tuek ohartarazi behar dute koloragarri horrek, zenbait kasutan, “efektu negatiboak 
izan ditzakeela haurren jardueran eta arretan”.

11- McDonald ‘s: McDonald’s debekatu duten herrialdeetako bat Islandia da. Euro-
pako iparraldeko herrialde honetako azken establezimendua 2009. urtean itxi zen. 
Islandiako Gobernua ez zegoen pozik fast-food janaria izatearekin, berez, elikadura 
egoki batek osasunerako duen garrantziaren kontzientziazio handiena duten mun-
duko herrialdeetako bat da hau.

12- Red Bull: Lituanian eta Letonian debekatuta dago edari energetikoak adingabeei 
saltzea 2014 eta 2016az geroztik, hurrenez hurren.

13- Tabakoa: Zeelanda Berria munduko bigarren herrialde murriztaileena da ta-
bakoarekiko, Butanen atzetik bakarrik. Herrialde honetan, tabakoa saltzea debekatu-
ta dago zuzenki 2006az geroztik, eta % 100eko zerga bat ezarri zen kontsumo priba-
turako inportatzen diren zigarroen gainean.
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4. ERANSKINA 
Aisialdi eta denbora librearen kontzeptua: Definizioa eta ezaugarriak

Aisialdiaz eta denbora libreaz ari garenean, bi kontzeptuak elkarri lotu ohi dira sino-
nimoak balitza bezala. Hala ere, kontuan hartu behar da bi kontzeptu hauen artean 
lotura estua egon arren, gauza desberdinak direla:

Denbora librea da norberaren betebeharretatik kanpo gelditzen den denbora, hau 
da, behar eta betebehar guztiak asebete ondoren gelditzen zaigun tartea.

Bestalde, denbora librean zehar egiten den aisiak denbora libre horri ematen zaion 
erabilera adierazten du. Honela, gogobetetze pertsonala dakarten eta modu libre 
eta boluntarioan egiten diren jarduerak egitea dakar.

Denbora librea da edukiontzia eta aisia, berriz, edukia.

Denbora librean egiten ditugun jarduera guztiak ez dira aisia, izan ere, aisia izateko, 
ezaugarri nagusi hauek bete behar dituzte: libreak edo desinteresatuak izatea, bo-
luntarioak izatea, gozamena ematea eta oinarrizko behar eta betebeharrak asebete 
ondoren egitea.

Laburbilduz, bi alderdi nagusi behar dira jarduera edo egoera bat aisialditzat jo ahal 
izateko:

• Denbora librea erabilgarri izatea. Aisia gauzatzen da pertsona bati, bere la-
neko, familiako eta abarretako betebeharrak bete ondoren, gelditzen zaion 
denboran.

• Jarrera pertsonala. Aisiaren alderdi nagusia ez da zer egiten den eta noiz egi-
ten den, baizik eta nola egiten den, hau da, nola bizitzen den egiten den hori. 
Aisialdiko jardueretan, jarrera pertsonalak esan nahi du jarduera hori modu 
boluntario eta desinteresatuan egitea, pertsonari gogobetetasuna emateko 
eta norbere buruarekin egoteko.
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5. ERANSKINA

Poza: 
•  Lasaitasuna
• Bakea
• Baretasuna 
• Betetasuna
• Dibertsioa 
• Segurtasuna
• Konfiantza
• Grina
• Harrotasuna 

Beldurra:
• Ziurgabetasuna
• Antsietatea
• Ezustekoa
• Fobia
• Umiliazioa
• Lotsa
• Kezka 
• Panikoa
• Segurtasunik eza

 
Haserrea:

•  Sumindura
• Ezinegona
• Ezintasuna
• Ezinikusia
• Inbidia
• Frustrazioa

Tristura:  
• Etsipena
• Malenkonia
• Sufrimendua
• Apatia
• Abandonua
• Asperdura
• Ezkortasuna
• Alhadura
• Damua

Ira:
• Adeitasuna
• Konfiantza
• Enpatia
• Sinpatia
• Maitemintzea
• Errespetua
• Miresmena

Maitasuna: 
• Begikotasuna
• Miresmena

Nazka: 
• Asperdura
• Mespretxua
• Higuina
• Narda
• Gorrotoa 



41



42



Este material ha sido elaborado por la Confederación Don Bosco como parte de la Campaña 
Pasaporte 0,0 dentro de la línea de Educación para la Salud. Ha sido creado como recurso 
orientativo por lo que está abierto a las aportaciones y la experiencia de los agentes sociales 
que los vayan a utilizar. Esperamos que la información y las dinámicas ofrecidas os sean útiles 
en vuestra labor preventiva.

Asimismo, queremos agradecer y alabar el trabajo y la dedicación de los jóvenes voluntarios 
como impulsores de hábitos de vida saludable.
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