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BEStE ArLo 
BAtZuEKIN  
DuEN LoturA

orrIALDE KoPuruA: 128

ZErGAtIK IrAKurrI  
LIBuru HAu? 

ArGuMENtuArEN  
LABurPENA 

NorENtZAt 
DA LIBuru HAu? 

JArDuErA-ProPoSAMENA

IDAZKEtA-tAILErrA

Proposatu zure ikasleei li-
buruaren argumentuare-
kin bat datorren beste 
amaiera bat idazteko. Egon 
dadila elkarrizketa bat bi 
pertsonaiaren edo gehia-
goren artean. Gogorarazi 
marratxoa (—) erabili 
behar dutela parte-hartze 
bakoitzean. 

BIKotEAK

Eskatu zure ikasleei pentsatzeko, binaka, zer gertatuko zen 
Paulovak apustua galdu izan balu. Gogorarazi ikasleei zer 
zegoen jokoan, eta egin galderak: Nola erreakzionatuko zuten 
Alexandro K eta Raimundo T erregeek? Nola sentituko zen 
Paulova? Nola jarraituko zuen liburuak?

tALDEA

Banatu zure ikasleak talde txikitan eta sortu eztabaida, 
galderak eginez: Paulova izango bazina, nola jokatuko zenuen? 
Zuen ustez, nobelaren amaiera gertatu al daiteke bizitza 
errealean? Zuen iritziz, zer transmititu nahi du egileak istorio 
honen bidez? Jarduera amaitzeko, aztertu erantzun guztien 
antzekotasunak eta ezberdintasunak, eta egin bateratze-lana. 

NAturArEN ZIENtZIAK

Asmakuntzek lan honetan garrantzi berezia dutela 
aprobetxatuz, proposatu zure ikasleei gure historiako 
asmakuntza garrantzitsuenetako bati buruzko ikerketa 
egiteko (penizilina, X izpiak, lurrun-makina, elektrizitatea, 
internet…). Horma-irudi bat egin dezakezue, datu hauekin: 
asmatzailea, garai hartako gizarte-testuingurua, kultura, zer 
eragin izan zuen asmakuntzak, edo interesgarria iruditzen 
zaizuen beste alderdiren bat.

Bi herrialdeen arteko is-
torioak erakusten duelako 
elkarlana ezinbestekoa 
dela elkarbizitzarako. De-
sadostasunak alde batera 
utzi eta barkatzearen ga-
rrantzia azpimarratzen 
duelako. Eta horrez gain, 
Alexandrok eta Paulovak 
erakusten digutelako ne-
ba-arreben arteko maita-
sunak edozein gaizki-u-
lertu gainditu dezakeela, 
eta sendotu ere egin dai-
tekeela harreman hori, 
gaixotasunaren aurrean. 

Asmakuntzak gustuko di-
tuzten irakurleentzat. 
Baita irakurriz gozatzen 
dutenentzat ere, erraz ja-
rraitzen den istorio entre-
tenigarria baita.

K herrialdeko erregeak, 
Alexandrok, bere herrial-
dea zaharkituta dagoela 
pentsatzen du. Horregatik, 
T herrialdera bidaiatzea 
erabakiko du, han aurre-
rapen gehiago baitituzte. 
Alexandroren arreba, Pau-
lova, nebarekin batera 
joango da asmakuntza be-
rrien erosketa negoziatzera. 
Hainbat erakustaldiren on-
doren, barne-lesioak hau-
tematen dituen esfera ma-
giko bat eramango dute 
beren herrialdera. Rai-
mundok hobetutako esfera 
probatzen dutenean, Ale-
xandrok bihotzeko arazo 
larri bat duela ohartuko 
dira. Gatazkak alde batera 
utziz, bi herrialdeak el-
kartu egingo dira erregea 
sendatzeko helburuarekin. 

K herrialdea Juan Kruz Igerabide Talde-lana. Fantasia. 
Gatazkak konpontzea.  
Osasuna eta gaixotasuna.  
Adiskidetasuna. Erantzukizuna

Sozial eta zibikoak. 
Ikasten ikastea

Naturaren Zientziak

Elkarrekin 
zorigaiztoen aurrean


