
UDARAKO AHOLKUAK 

 

Aurtengo uda berezia izango da. Pandemiaren krisi honek arrastoa utzi digu guztioi, 

baina, batez ere, haurrei; izan ere, gure aitona-amonen ondoren, haurrak izan dira 

ondorioak gehien pairatu dituztenak, haiekin hartutako neurriak murriztagarrienak izan 

baitira eta izaten jarraitzen baitute. Horregatik, etxean zuen seme-alaben egoera 

emozionalarekin lotutako alderdi garrantzitsuak lantzeko aholku batzuk ematen 

dizkizuegu. 

 

MATERIAL LAGUNGARRIA 
 

Honekin batera, gure seme-alabek egoera hori nola bizi izan duten ulertzeko 
material lagungarria atxikitzen dizuegu: 
 
Konfinamentuan gure seme-alaben burmuinean gertatu dena eta egoera horrek 
haien ongizatean izan duen eragina ulertzeko, irakurri ditzakezuen hainbat 
artikulu eta testu argitaratu dira. Horien artean, bideo hauek interesgarriak izan 
daitezke. 
 

VICENS ARNAIZ. ¿Qué ocurre en el cerebro de niños y niñas durante el confinamiento? 

 

Haur hezkuntzako haurrei zuzenduta egon arren, gauza asko lehen hezkuntzako 
haurrekin erabil ditzakegu. 

 

ALVARO BEÑARAN. Haurrak eta konfinamendua. 

Egoerak ulertzea eta ez ematea ezer ziurtzat garrantzitsua da. 

 

ROBERTO AGUADO: Cómo afrontar la cuarentena   BBK Family.   

Familientzako aholkuak. Haurraren ongizate sozioemozionala. 

 

ROBERTO AGUADO: Inteligencia emocional, videos cortos (BBK Family). 
 
 
Inteligencia emocional I 
Inteligencia emociona lI   
Inteligencia emociona lII  

            Inteligencia emociona lV  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=274oRf33Y_U&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=AvQ5DXqk6Zc
https://www.youtube.com/watch?v=Tms7Br9zE8A
https://www.youtube.com/watch?v=lRmPgeymdgc
https://www.youtube.com/watch?v=OIcgC3WNE9c
https://www.youtube.com/watch?v=gCNfTrXh-7A
https://www.youtube.com/watch?v=9DZYETaG6Lo


 

 

1. KONTAKIZUN BAT EGITEA 
 
Zuen seme-alabek bizi izan duten konfinamendu-egoeraren ondoren, tutoreak 
ikasleen egoera emozionalaz arduratzen aritu dira. Eskolan, ikasturtean zehar, 
dinamika desberdinen bidez lantzen ditugu alde emozionalenarekin lotutako 
alderdi guztiak. Irailari begira, tutoretza-plana egoera berrira egokitzen ari gara, 
baina irailera arte denbora asko geratzen da oraindik. Beraz, proposamen bat 
egingo dizuegu: 
Konfinamendu aldiari buruzko kontakizun bat egitea proposatzen dizuegu. 
Ezinbestekoa da gure haurrek hitzak, irudiak eta abar jartzea konfinamenduan 
gertatu zaiena kontatzeko. Idatzi, marraztu, argazkiak erabili eta abar egin 
daiteke. Garrantzitsua da kontakizun honetan sentimenduez hitz egitea, adin 
bakoitzak bere mailan, noski, beren historia azaltzea, entzutea eta zuen 
kontakizuna partekatzea. Horrela, bizipenak eta sentimenduak partekatuko 
dituzue, eta familiak bizitako historia berreraikiko duzue. 
 
Kontakizun bat badugu, amaiera bat jarri ahal izango diogu eta beste kontakizun 
berri batekin hasi. 
 

Gainera, kontakizun hori irailean partekatu ahal izango dute ikasgeletan. 

 

 

 

2. BESTE HAURREKIN JOLASTEA 

Izaki sozialak gara, jolastuz, partekatuz, imitatuz ikasten dugu, baina ikasteaz gain 

gozatu egiten dugu!!!!! Hainbeste denbora beren senideak eta lagunak pantailen bidez 

ikusi ondoren, garrantzitsua da harremanak izatea eta kalean jolastea; izan ere, batez 

ere txikiek ezin dituzte lagun horiek pantailen bidez mantendu. 

Badakigu zenbait segurtasun-neurri mantendu behar direla, baina kontu pixka batekin 

eta higiene handiarekin, ez da zertan arazorik egon. 

Vicenç Arnaizek gai honi buruz idatzitako artikulu interesgarri bat eransten dizuet. 

“HAMBRE DE AMIGOS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



3. DOLUA 

 
Badakigu hainbat familiak familiako kideren bat galdu duzuela, gainera, kasu 
askotan modu traumatikoan. Ikasgelan lan egiteko eta  laguntzeko aukerarik ez 
dugunez izan, ipuin batzuk gomendatuko dizkizuegu, gaia familian landu ahal 
izateko, eta, ondoren, iruzkinak egiteko, agur esateko. 
 
Heriotza orokorrean lantzeko aukera txiki bat da hau, aitona-amonen heriotza 
lantzeko ipuinak daude, maskotenak, etab. Gomendio zehatzagoak behar 
badituzue, jarri harremanetan eskolarekin. 
 
 
 
 
 
0-6 urte 
 

 
 

 

 

6-9 urte 

  
 

 

 



9-12 urte 

  

 

 

 

Azkenik, uda ona opa dizuegu!!! Gozatu asko!!! 

 

«El juego de los niños consiste en “perder el tiempo”, en perderse en el tiempo, a encontrarse 
con el mundo a través de una relación excitante, llena de misterio, de riesgo y aventura. Y el 
motor de esta acción es el más potente que conocemos los seres humanos: el placer. Por eso 
los niños y niñas, cuando juegan de verdad, pueden olvidarse incluso de comer».  
Francesco Tonucci. 
 

 

 


