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Bizitzaren aroak eta portaerak
Bizitzaren aroak eta horietako bakoitzari dagozkion portaerak ditu mintzagai Andoni Egañak irratiko
podcast honetan. Baina, bereziki, azken etapari egiten dio erreferentzia agure baten pasadizo bat
kontatuz.
Testu hori abiapuntu harturik, honako ariketak egiteko aukera duzu:


Bizitzaren etapei buruz hausnartu eta
lexikoari erreparatu.



Entzun audioa eta baieztapenak egia
ala gezurra diren adierazi.



Lexikoa landu eta sinonimoak eman.



Pasadizo baten kontaketa egin.

Pixabay

1. Bizitzaren aroak
Gutxienez bost aro nagusi bereizten dira giza bizitzan. Izenda itzazu eta adierazi ikaskideari
horietatik zein den, zure ustez, onena eta zergatik. Bat zatozte? Konparatu taldean erantzunak
eta ikusi zein aro gailendu den.

Haurtzaroa

Argazkiak: Pixabay

____________

____________

____________

____________

Azken etapan kokatzen ditugu aiton-amonak. Zein termino bururatzen zaizkizu adin
horretako jendea izendatzeko? Aipatu gutxienez pare bat eta konparatu erantzunak taldean.
Aiton-amonak; ______________; ______________; _____________
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2. Aitonak haur bihurtu nahi zuen
Entzun audioa eta adierazi baieztapenak egia ala gezurra diren.

https://labur.eus/Nzoic

EGIA

GEZURRA

Aitonak esperimentu bat egin nahi izan du litxarkeria-dendako umeekin,
eta ondo atera zaio, haur guztiak poz-pozik utzi ditu.
Nietzchek zioen haurtzaroa bizitzaren azken etapa dela.
Bizitzaren lehen etapa gameluarena da, zamarik gabe dabiltzalako
umeak, arin-arin.
Bizitzaren azken etapan gizakiak ez du ezer erakutsi beharrik, libre da,
ume bihurtzen da.
Aitona pozik sentitzen zen inauteri igandean, ume mozorroa zuen;
parkeko guraso eta umeena, aldiz, eskasagoa zen, bere ustez.
Aitonak parkean utzi zituen litxarkeriak, mozorrotutako gurasoentzat, eta
ez umeentzat. Hala, zoriontsu sentitu zen.
Binaka erantzun galderei, eta ondoren
komentatu erantzunak taldean.


Nietzchek gameluarekin eta lehoiarekin
konparatzen ditu haurtzaroa eta helduaroa.
Berak dioena adierazteko zein beste
animaliarekin ordezkatuko zenituzke bi etapa
horiek? Arrazoitu erantzuna.



Filosofoak dio bizitzaren azken etapan haur
bihurtzen garela, eta arrazoitu egiten du. Ados

Argazkiak: Pixabay

zaudete baieztapen horrekin?
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3. Haurrak, helduak eta mozorroak
1. Audioaren lehen zatian bilobak izendatzeko beste hitz batzuk baliatzen ditu Egañak. Aipatu
zeintzuk:
a) Biloba

b) ____________

c) ____________

d)____________

Horietatik bat ez da haurrei deitzeko forma neutroa. Zure ustez, zein? Zergatik?
Komentatu ikaskidearekin.
2. Egañak inauterietako azal-mozorroak aipatzen ditu: “mozorroturiko jendez beteta zegoen
denda-atariko parkea, haur eta guraso, denetik, baina azal-mozorroak baino ez ziren”. Zer
esan nahi du, zure ustez, azal-mozorroak testuinguru horretan? Aukeratu erantzuna eta
partekatu taldean.
a) Mozorroak azalera itsatsita gelditzen zirela, gorputzean estu gelditzen diren horietakoak zirela,
alegia.
b) Giza azala irudikatzen duten mozorroak zirela: kasu honetan, helduek umeen azala irudikatzen
zutela, eta umeek zaharrena.
c) Helduek eta haurrek, kanpoko itxuraren bidez, azaletik bakarrik egiten zutela haurrarena helduek
edota helduarena haurrek.

Argazkia: Sara Santos. CC BY-NC-SA 2.0
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3. Testuingurua kontuan hartuz, berridatzi pasarte hau nabarmendutako hitzen sinonimoak
emanez. Konparatu zure bertsioa ikaskidearen bertsioarekin eta zuzendu.

Inauteri igandea zen eta mozorroturiko jendez beteta (1) zegoen denda-atariko parkea, haur
eta guraso, denetik, baina azal-mozorroak baino (2) ez ziren. Haurrak helduarena egiten eta
helduak haurraren papera jokatzen (3); azaletik baino ez, ordea. Berak hiru etapak bete zituela
sentitzen zuen: izan zen ganbelu, izan zen lehoi, eta orain, azken etapan, lortu zuen haur (4)
izatea, baina nola ez zen mozorrotu inor ez zen jabetzen (5), berdin zion.
Gominola-poltsekin zer egin ez zekiela zebilen, ez zituen berak jango, hortzadurari itsatsiko
zitzaizkion eta. Ez zizkion haur bati emango, gaur egungo guraso mozorrotuak serioegiak baitira
ezezagun baten eskutik (6) datozen opariak onartzeko. Azkenean, txoko garbi samar batean utzi
(7) zituen lurrean. Eta barrez alde egin zuen handik, bere buruari barrez, txorakeria galanta (8)
egin zuen, baina horixe zen egin nahi zuena, ume sentitu zen, zoriontsu.

1 ___________________

5 ___________________

2 ___________________

6 ___________________

3 ___________________

7 ___________________

4 ___________________

8 ___________________

Pixabay
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4. Jokabide bitxia
Tokiz kanpoko jokabideek gure arreta pizten dute, baina era guztietako arrazoiak egon daitezke atzean.
Besteren artean, jokabide hori…
●
adinarekin bat ez datorrelako.
●
pertsona baten kode kulturalek eraginda, arrotza gertatzen delako.
●
emozioak kudeatzeko ezintasunagatik, gaitz batengatik, ezinegon edo deserosotasun-sortzaile
delako.
●
desegokia delako une jakinean, norbaitek berariaz arreta bereganatzeko egiten duenean.
●
(…)

Kontatu ikaskideari, edozein arrazoirengatik tokiz kanpoko jokabidea izan duen norbaiten
pasadizoa. Besteren artean aipatu honakoa:
1. Non gertatu zen
2. Zer gertatu zen
3. Zein izan zen jendearen erreakzioa

Partekatu ondoren talde handian. Zein esango zenukete izan dela bitxiena? Adostu taldean.

Pixabay
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ERANTZUNAK
1. Bizitzaren aroak
1. Haurtzaroa; 2. Nerabezaroa; 3. Gaztaroa; 4. Helduaroa; 5. Zahartzaroa
Aiton-amonak; zaharrak; adinekoak (3. adineko jendea); agureak eta atsoak; edadetuak.

2. Aitonak haur bihurtu nahi zuen
Gezurra; egia; gezurra; egia; gezurra; gezurra.

3. Haurrak, helduak eta mozorroak
1.

a) Biloba

b) txiki-jendea

c) mukizu

d) ume

Mukizu: haurrei edo gaztetxoei deitzeko gutxiespenezko modua da.
2.
3.

c)
1. jendez lepo / jendez gainezka / jendez
mukuru

5. konturatzen / ohartzen

2. baizik / besterik

6. ezezagun batengandik/ inoren eskutik

3. rola jokatzen / antzezten

7. laga

4. ume / sein / txiki

8. tontakeria izugarria/ zozokeria ikaragarria/
txorakeria itzela…

Hiztegi lagungarria
laurogeitaka urteko gizonezkoa. Laurogei baino urte batzuk gehiago zituen gizonezkoa.
Gaztelaniazko ochenta y tantos. Horrela, hogeitaka, berrogeitaka, hirurogeitaka, eta abar.
Harengandik ikasi zuen. Norengandik ikasi. Horrela, amarengandik ikasi edota aitarengandik ikasi.
ganbelua. Gamelu hitza egokiagoa da animalia izendatzeko. Hala ere, ganbelu hitzak esanahi
bikoitza du, horrela esaten baitzaie lagunartean pertsona kirten edota inozoei.
heldu hitzak duen polisemiak. Hitz batek esanahi bat baino gehiago duenean esaten da hitz hori
posemikoa dela. Horrela, “heldu” hitzak, esaterako, esanahi bat baino gehiago ditu: toki batera iritsi,
adin batera ailegatu, nagusi izatera heldu, zomorro batek heldu, eta abar.
gizakiaren ibilia. Gizakiaren ibilbidea
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TRANSKRIPZIOA
Aitonak haur bihurtu nahi zuen
Esataria: Aurrekoz atzera. Andoni Egaña.
Andoni Egaña: Sartu da laurogeitaka urteko gizonezko edadetua litxarreria-denda batera. Nekez, herrenka eta esku dardartiz plastiko
fin-fin horiek ezin irekiz, bete ditu poltsatxo garden batzuk mota, kolore eta forma guztietako gominola eta gainerako litxarkeriez.
Mostradorean, kobratu zain dagoela, aurrekoak hala esan dio: suerte galanta daukate gaur zure bilobek. Kobratzaileak ere gauza
beretsua: zuen etxeko txiki-jendea ez da gaur haserre izango. Ordaindu ondoren, denda-sarreran gurutzatu duen beste batek ere ezin
izan du, plastiko-poltsa gardenari begira, isilik egon: a ze festa gaur mukizuren batzuek; maiteko dute berriz ere aitona…! Asebeterik
irten da agurea litxarreria-dendatik. Ez dauka bilobarik. Gominolak ez dira umeentzat. Esperimentu bat egin nahi zuen; eta egin egin du,
besterik gabe.
Duela ia hogei urte, jubilatu zenean, hasi zen filosofia irakurtzen. Kosta egin zitzaion hasieran, baina gustua hartu zion gero. Batez ere
doministiku izena eta izaera zuen Nietzsche hari. Harengandik ikasi zuen ume-aroa ez dela bizitzaren lehen etapa, azkenekoa baizik.
Ganbelua, lehoia eta haurra; hiru etapa bereizten ditu giza bizitzan filosofoak. Pertsonek, ganbeluek bezala, bestek ezarritako legearen
zama jasan behar izaten dute bizitzaren lehen aroan. Lehoi bihurtzen dira gero, helduaroan, zama astun hori gainetik kendu eta
menpekotasunetik autonomiarantz eginez. Baina ez da hor bukatzen gizakiaren ibilia. Azken urrats bat eman beharra dauka: ume bihurtu
behar du. Ez dauka bere nortasuna autoafirmatu beharrik, ez dio libre dela bere buruari erakutsi behar, izan eta kito. Ongi ulertu zion hori
aitonak Nietszcheri. Erdaldunek baino hobeto. Euskaraz heldu hitzak duen polisemiak lagundu zion ulermenean. Heldutasuna da
askatasuna.
Inauteri igandea zen eta mozorroturiko jendez beteta zegoen denda-atariko parkea, haur eta guraso, denetik, baina azal-mozorroak
baino ez ziren. Haurrak helduarena egiten eta helduak haurraren papera jokatzen; azaletik baino ez, ordea. Berak hiru etapak bete
zituela sentitzen zuen: izan zen ganbelu, izan zen lehoi, eta orain, azken etapan, lortu zuen haur izatea, baina nola ez zen mozorrotu
inor ez zen jabetzen, berdin zion.
Gominola-poltsekin zer egin ez zekiela zebilen, ez zituen berak jango, hortzadurari itsatsiko zitzaizkion eta. Ez zizkion haur bati emango,
gaur egungo guraso mozorrotuak serioegiak baitira ezezagun baten eskutik datozen opariak onartzeko. Azkenean, txoko garbi samar
batean utzi zituen, lurrean. Eta barrez alde egin zuen handik, bere buruari barrez, txorakeria galanta egin zuen, baina horixe zen egin
nahi zuena, ume sentitu zen, zoriontsu.
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