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Istorio hauetan ageri diren 
ibilgailuak oso ohikoak zi
ren garai batean. Gaur 
egungo ibilgailuak, berriz, 
modernoagoak dira. Pro
posatu ikasleei aukeratu 
dezatela gaur egungo ga
rraiobide bat eta idatz de
zatela hura protagonista 
duen ipuin bat.

BAKARKA

Esan zure ikasleei identifikatzeko alderdi hauek liburuko lau 
istorioetako bakoitzean.

•	Non gertatzen da istorioa?
•	Zein dira pertsonaia nagusiak?
•	Zein da arazoa?
•	Nola konpontzen da?
•	Zein da amaierako saria?

BIKOTEAK

Esan identifikatzeko eta arrazoitzeko, binaka, balio hauekin 
lotutako egoerak eta pertsonaiak: zailtasunen aurrean ez etsi
tzearen garrantzia, ausardia, elkartasuna, laguntasuna, arris
katzea gure helburuak lortzeko, sentimenduak adieraztea 
eta leialtasuna.

TALDEA

Ipuinetan, portaera onak zein txarrak azaltzen dira. Proposatu 
zure ikasleei esateko zein den pertsonaia antagonista zapal
gailuaren, zaldibusaren eta suhiltzailegurdiaren ipuinean. 
Gero, eztabaidatu eta hitz egin dezatela zer den haientzat 
«pertsona ona» izatea, kontuan hartuta Potter jaunaren eta 
Patxi Burdinbideren pertsonaiak: Pertsona onak al dira? 
Pentsatzen al dute besteengan?

NATURAREN ZIENTZIAK / ARTE HEZKUNTZA (PLASTIKA)

Eskatu ikasleei marraztu dezatela 58. eta 59. orrialdeetan ageri 
den maparen antzeko bat, eta adieraz ditzatela mapa horre
tan beren herriko edo auzoko toki garrantzitsuenak.

Lau istorio irakurterraz di
relako eta, haietan, pertso
naia bereziberezi batzuek 
balio etikoak izatea zeinen 
garrantzitsua den erakus
ten digutelako.

Liburu honek lau ipuin 
biltzen ditu, eta denetan, 
ibilgailu txiki bat da pro
tagonista. Ibilgailu horiek 
ausardia eta beren jabee
kiko leialtasuna erakusten 
dute, bai eta beren askata
sunnahia eta kezkak ere, 
beldur baitira zaharkitu 
eta haien partez moder
noago batzuk jarriko ote 
dituzten. Pertsonaia berezi 
hauek, ordea, beti jasotzen 
dute saria, beren balioetan 
oinarrituta jarduteagatik. 

Era guztietako irakur
leentzat; bereziki, istorio 
laburrak atsegin dituzte
nentzat, trama errazeko 
kontakizunak baitira eta 
marrazki dibertigarriak 
baitituzte ulertzen lagun
tzeko.

Ibilgailu txikiak Graham Greene Geure burua 
gainditzea. Etika 
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Sozial eta zibikoak Naturaren Zientziak. 
Arte Hezkuntza 
(Plastika)
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