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Bazen behin... Aho‐narraziorako 

sarrera
Irudien bonbardeaketa etengabe 
jasan behar izaten dugun gaur 

egungo mundu honetan, ematen du ahoz kontatutako 
ipuinek beren lekua galdu dutela. Hala ere, gero eta indar 
gehiagoz zabaltzen ari da hitza eta ahotsa berreskuratzeko 
beharra eta garrantzia. Ipuinak kontatzea oso seriotan 
hartu behar delako, ipuinek ematen digutelako geure 
mundua adierazteko bidea eta kontatzean geure buruaz 
ere kontatzen dugulako.

Guzti honengatik, kontatzean gure barnemundua 
plazaratzen dugulako eta kontatzeko asko dugulako ere, 
ipuinengana hurbiltzeko gune hau eskaintzen dugu. 
Nori zuzendua: ipuinen munduaren gaineko interesa duen edozein nagusi. 
Hizkuntza: euskeraz zein gazteleraz, norbera bere amahizkuntzan. 
Iraupena: 10 ordu.

Planteamendua

Tailerra gehienbat praktikoa izango da eta 
partaideen lanean oinarrituko da. Teoria joko 

eta dinamiken bidez adieraziko da eta honegatik, praktikoa 
izateaz gain, ludikoa eta ondo pasatzekoa ere izango da. 

Metodologia

Magaleko ipuinak
Askotan gure haurrek ipuin bat 
kontatzeko eskatzen digutenean 

liburu bat hartu eta irakurri egiten diegu. Baina ipuin bat 
kontatzea hori baino askoz gehiago da: istorioak 
elkarbanatzeko momentu hurbila, hitzen gozotasunaz 
gozatzekoa, gure barnebegiez bidaiatzeko beta... Baina, 
hala ere, askotan ez dakigu nola kontatu behar diren, 
zeintzuk diren egokienak adinen arabera, edo are 

gutxiago, nola asmatu geure ipuinak.

Tailer honetan ipuinak kontatzearen garrantziaz arituko gara,adin 
bakoitzean istorio egokiak kontatzeko argibideak eman eta era 
dibertigarrian eta gozogozo kontatzeko kontutan hartu 
beharrekoak landuko ditugu.

Nori zuzendua: irakurlegaiak eta irakurle berrien (27 urte 
bitartekoen) gurasoak edota irakaskuntzan aritzen direnak. 
Gehienez 15 partaide.

Hizkuntza: euskeraz zein gazteleraz, norbera bere amahizkuntzan.

Iraupena: 7 ordu eta erdi. 

Planteamendua
Irakurlegaiak eta 

lehen irakurleak 

diren umeen gurasoei 

zuzendutako aho‐

narrazioari buruzko 

tailerra

Metodologia
Tailerra praktikan eta partehartzaileen ausnarketetan oinarritzen 
da. Gure funtsezko ideia zera da: kontatzean kontatzen ikasten 
dela.

https://alabazan.net/
https://alabazan.net/eu/espacios-creativos/magaleko-ipuinak/
https://alabazan.net/eu/espacios-creativos/bazen-behin/


www.alabazan.net

GURASO, IRAKASLE EDOTA UMEEN MUNDUAN SARTZEKO 
INTERESA DUTEN NAGUSIENTZAKO MINTZALDIAK  

Ordu beteko saio hauetan ipuin eta liburuekin zerikusia duten zenbait gaitaz hitz 
egingo dugu, dinamiken bidez etorri diren guztion partaidetza bultzatuz. Hauek izan 
daitezke planteatzen ditugun gai batzuk:

 Txikirrikitin, haurrekin kontukantari
Mintzaldi honetan kantatu eta kontatzearen garrantziaz hitz egingo 
dugu, adin bakoitzarentzako abesti, hitzjoku edota istorio 
egokienez eta aholkatuko ditugu gure ustez modu atsegin eta 
dibertigarriaz elkarbanatzeko puntuez.

 Nola aukeratu adin bakoitzeko liburu aproposa??
Gaur egun  argitalpenen berrien eskaintza hain da zabala, 
askotan liburu denda edota liburutegi batean sartzea nahiko 
itogarria gerta daitekeela ez dakigulako zein aukeratu.Askotan 
zaila bada guretzako liburu bat aukeratzea, are zailagoa izaten 
da gure txikiarentzakoa hautatzea, ez bakarrik bere gustuekin 
bat etorriko denedo ez dakigulako, baita bere adin edota 
intereserako aproposa izango den ere ez dugulako argi ikusten.

 Liburuarekin kontatzeko aholkuak: irudidun albumen xarma
Urteak dira apalategietara heldu zirela testuaz eta ,maila 
berean, irudiez ere kontatzen duten liburu berezi hauek, eta 
gero eta arrakasta handiagoa lortzen ari dira. Mintzaldi 
honetan album hauengana hurbilduko gara bertako istorioak 
gure txikiei kontatzeko, nahiz eta irudidun album guztiaz ez 
izan umeentzakoak ere...  

 Beldurrezko ipuinen beldur gara? 
Umeek askotan eskatzen dizkigute beldurrezko ipuinak eta ez 
dakigu ziur horrelakoak kontatzea egokia den. Eta bat edo 
beste kontatzen abiatzen bagara ere, ez dakigu zein 
aukeratu, zein izango den bere adinerako egokiena edo 
traumaren batedo sorraraziko diogun ere.... eta azkenean ez 
dakigu nor den beldurrago, kontatzen duena edo entzuten 
duena. 

 Nola asmatu istorioak hitzetik hortzera? 
Ez da master edota titulurik behar, ondo pasatzeko gogoa, 
besterik ez. Ondoen ezagutzen dugunaz abiatzea proposatzen 
dizuegu, hau da, guk bizi izandako pasadizoetatik, gero, 
hirugarren pertsonan narratzera pasatzeko, kontutan izanda, 
nola ez, kontatutako istorioan beti beti gu geu agertuko garela, 
kontatzean, gure buruaz ere kontatzen dugulako, eta gutaz 
kontatzean, bizirik irauten dugulako.

Gure web orrialdean aukera gehiago daukazue; dena den, beste mintzaldi 
baterako gairen bat luzatu nahi badiguzue, gustura asko hartuko dugu.
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Aho‐narrazio saioak
Ordu beteko iraupena duten nagusientzako saio hauek, gaiaitzaki baten inguruko 
ipuinetan gorpuzten dira. Behar teknikoak oso xumeak dira: toki lasaia eta etortzen 
direnen adimen argiei esker "ipuinen garairik gabeko garaira" bidaiatu ahalko gara. 

Harremanetan jartzeko:
Informazio gehiago edo zalantzaren bat argitu nahi baduzu, hemen topatuko gaituzu: 

Pedro Alabazan
pedro@alabazan.net

Tlf. 670 33 60 29

Bego Alabazan
bego@alabazan.net

Tlf. 637 30 20 07

Pedro 
Alabazan

Bego 
Alabazan

El Porqué de las cosas Emakumeon Edertasuna

Los cuentos que me cuentan 

Ipuin BEROtikoak  

Crónicas Marcianas 
Kontako banizu...

Zergatik inpernua den den 
bezalakoa, zergatik 
printzeak ausartak izaten 
diren edota zergatik ez den 
inor basamortuetan bizi, 
galdera guzti hauek errez 
eratzutekoak eman ahal 

dute baina, hala ere, denbora luzea 
daramagu egi osoa jakin gabe.

Saio hau inoiz niregana 
hurbildu diren lagunek 
kontatu eta oparitu 
dizkidaten istorioez 
osatuta dago. Guzti horiei eskerrik asko.

Mendeak dira zientziafikzioak amets 
egiteko, ausnartzeko eta etorkizunari 

begiratzeko bidea eskeintzen 
digula. Saio honetan gure 
omenaldi apala egin nahi diogu 
XX. mendearen erdialdean Ray 
Bradburyk idatzitako "Crónicas 
Marcianas" liburuari.

Saio honetan, kultura 
desberdinetatik datozkigun 
istorioetan santuak ez diren 
(baina izan nahi ez duten) 
emakumeak ezagutuko 
ditugu.

Saio honetan irudimenaren 
bidaia berezi eta bero batean 
abiatuko gara atearen 
bestaldera, eta, sarrailatik 
begiratuta, normalean 
ezkutatzen zaiguna ikusi ahal 
izango dugu.

« Gizaki hauek beti kexaka! Ez dute 
ulertzen zein garrantzitsua den 
daukatena… eta, honegatik, oraintxe 

bertan jaitsiko naiz behar 
dutena irakastera!»
Eta hitz horiek esanez, 
Kezken, Buruhausten eta 
Arazoen Jaungoikoa gure 
artera etorri zen.
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