
DENOK IZAN GAITEZKE TXISPA

Jarduera honekin, zera lortu nahi dugu:
Lankidetza eta taldeko lana bultzatzea.
Besteek dituzten beharrak gogoan izatearen garrantziaz jabetzea.
Adierazmena, komunikatzeko gaitasuna eta sormena lantzea.

Beharko dugun materiala:
Txisparen ametsa ipuinaren antzerki-egokitzapeneko esaldiak.
Mozorroak egiteko materialak.       

Irakaslearentzako aurretiazko oharrak:
Jarduera hau epe luzera egiteko dago pentsatuta; ikasturtearen bukaerako jaialdian, adibidez.
Antzerki-egokitzapenaren bidez, sakontasun handiagoz landu ahal izango ditugu ipuinak 
jorratzen dituen balioak: apaltasuna, doakotasuna, eskuzabaltasuna, elkartasuna eta besteei 
laguntzea.
Noizean behin, denbora bat eskaini ipuinak lantzen dituen balioei, eta arreta berezia jarri 
guztiek batera esango duten esaldian: «Txispa ekilore bat zen, baina bere ametsa bete egin zen
eta bidaiatu egin zuen, eskuzabala izan zelako».

1. fasea: presta dezagun antzezpena
Eman esaldiak ikasleei. Ahal izanez gero, ikasle guztiek esan dezatela gutxienez esaldi bat, edo 
esaldi baten zati bat. Neska-mutilek esan beharreko esaldiak koloretan daude: urdinez 
Txisparenak eta orlegiz Fitorenak. Narratzailea irakaslea izango da.
Egunero egin entseguak, neska-mutilek esaldiak ulertzeko eta dagozkienak buruz ikasteko. 
Dekoratua neska-mutilek egingo dute, haien sormena baliatuz (ekilore-soro bat, adibidez), eta 
egokitu zaien pertsonaiaren arabera (Txispa edo Fito) margotuko dituzte kartulinak. 
Azken esaldia denek batera esango dute neska-mutil guztiek.

2. fasea: igo oihala!
Aukera duzuenean, antzerki-emanaldia egin. 



Eranskina
Neska-mutilentzat egokitutako esaldiak (urdinez Txispa eta orlegiz Fito)

 Nik Txispa dut izena eta bidaiatzea gustatuko litzaidake,

 baina landare bat naizenez ezin dut inora joan.

 Hala ere, irudimena daukat,

 eta horrek bidaiatzeko aukera ematen dit.

 Oso eskuzabala naiz,

 besteak gogoan izaten ditut beti.

 Oso urrutitik etorri gara, janari bila.

 Nekatuta nengoen eta logura etorri zait.

 Ai ene! Zer gertatu da?

 Lasai, txiki. Erori egin zara.

 Ondo al zaude? Zein da zure izena?

 Ni Fito naiz, eta hegoan daukat minik handiena.

 Eta zu nor zara? Ze leku da hau?

 Ni Txispa naiz eta herri hau Ostadar da.

 Lo hartu dut
eta erori egin naiz.

 Lasai, Fito,
nik zainduko zaitut.

 Sendatu arte,
nirekin egongo zara.

 Nire haziak emango dizkizut jateko
eta lekua egingo dizut lo egiteko.

 Uda bukatzen denean
nire bila etorriko dira besteak.

 Pena handia ematen dit agur esan behar izateak.

 Ez kezkatu, Txispa. Gauza eder bat gertatuko da.

 Zure haziak hartuko ditut
eta munduan zehar zabalduko ditut.

 Leku horietan ekiloreak jaioko dira
eta zure oroigarria izango dira.

TXISPAREN AMETSA

1. ESZENA: HONA HEMEN TXISPA
NARRATZAILEA: Bazen behin Ostadar izeneko herrixka bat. Harrizko etxe politak zeuden 
bertan, eta ekilore-soro ederrak.
Ekilore haien artean, bazen bat bereziki eskuzabala: Txispa zuen izena. 

 Nik Txispa dut izena eta bidaiatzea gustatuko litzaidake.

 Baina, landare bat naizenez, ezin dut inora joan.

 Hala ere, irudimena daukat.

 Eta horrek bidaiatzeko aukera ematen dit.

2. ESZENA: LOREEN JAIALDIA
NARRATZAILEA: Egun hartan uda hasten zen, eta Loreen Jaialdia ospatzera zihoazen. Ekilore 
guztiak apain-apain jarri ziren eta dantzak entseatzen hasi ziren.

 Oso eskuzabala naiz.

 Besteak gogoan izaten ditut beti.



3. ESZENA: FITO EZAGUTU ZUENEKOA
NARRATZAILEA: Jaialdia amaitu zenean, iluntzean, oso urrutitik zetorren antzara talde bat 
Ostadar herrixkaren gainetik igaro zen. Antzara haietako bat Fito zen.

 Oso urrutitik etorri gara, janari bila.

 Nekatuta nengoen eta logura etorri zait.

NARRATZAILEA: Oharkabean, Fito lokartu egin zen, eta pixkanaka-pixkanaka erortzen hasi zen.
Halako batean, buuuuuun!, zuhaitz baten adarren kontra jo, eta Txisparen ondora erori zen!

 Ai ene! Zer gertatu da?

 Lasai, txiki. Erori egin zara.

 Ondo al zaude? Zein da zure izena?

 Ni Fito naiz, eta hegoan daukat minik handiena.

 Eta zu nor zara? Ze leku da hau?

 Ni Txispa naiz eta herri hau Ostadar da.

 Lo hartu dut

 eta erori egin naiz

NARRATZAILEA: Fitok hego bat apurtu zuen, eta horrela ezin zuen bidaia jarraitu.

 Lasai, Fito,
nik zainduko zaitut.

 Sendatu arte,
nirekin egongo zara.

 Nire haziak emango dizkizut jateko
eta lekua egingo dizut lo egiteko. 

4. ESZENA: AGURRA
NARRATZAILEA: Fitok uda osoa igaro zuen Ostadar herrixkan. Fito mundu osoan zehar ibili 
zenez, han-hemenka ikusitakoak kontatzen zizkion Txispari. Pixkanaka, sendatzen joan zen.

 Uda bukatzen denean
nire bila etorriko dira besteak.

 Pena handia ematen dit agur esan behar izateak.

 Ez kezkatu, Txispa. Gauza eder bat gertatuko da.

NARRATZAILEA: Fitori ideia paregabe bat bururatu zitzaion Txispari bere ametsa betetzen 
laguntzeko. Sorpresa ederra emango zion!

 Zure haziak hartuko ditut
eta munduan zehar zabalduko ditut.

 Leku horietan ekiloreak jaioko dira
eta zure oroigarria izango dira.

NARRATZAILEA: Txispa pozez zoratzen zegoen. Eskuzabala izan zen, beharrean zegoen 
antzarari lagundu zion, eta beti gogoan izaten zituen besteak. Horregatik, azkenean, iritsi zen 
bere ametsa beteko zen eguna.

 NARRATZAILEA: Txispa ekilore bat zen, baina bere ametsa bete egin zen…

 DENAK: … eta bidaiatu egin zuen, eskuzabala izan zelako. 


